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EFTA-ORGANER
EFTAs OvERvåKNINGSORGAN

vEDTAK I EFTAS OvERvåKNINGSORGAN

nr. 195/04/COL

av 14. juli 2004

om gjennomføringsbestemmelsene omhandlet i protokoll 3 del II artikkel 27 i avtalen mellom 
EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol

2006/EØS/26/01

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(1), særlig artikkel 61 til 
63 og protokoll 26,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en 
Domstol(2), særlig artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og artikkel 24 samt protokoll 3 del II artikkel 27(3), 

etter å ha rådført seg med den rådgivende komité for statsstøtte 8. juli 2004 i samsvar med overvåknings- 
og domstolsavtalens protokoll 3 del II artikkel 29, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonen for De europeiske fellesskap vedtok 21. april 2004 forordning (EF) nr. 794/2004(4) 
om gjennomføring av forordning (EF) nr. 659/99 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen 
av EF-traktatens [tidligere] artikkel 93 [nå artikkel 88](5).

2) Kommisjonen for De europeiske fellesskap offentliggjorde 30. april 2004 en melding om foreldede 
statsstøttedokumenter som den ikke lenger har til hensikt å anvende(6).

3) Det må sikres en ensartet anvendelse av statsstøttereglene for EØS i hele Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde.

4) For å gjøre det enklere for EFTA-statene å utarbeide meldinger om statsstøtte og for Overvåknings-
organet å vurdere disse meldingene, bør det innføres et obligatorisk meldingsskjema. 

5) Standardskjemaet for melding, arket for sammenfattende opplysninger og arkene for tilleggs-
opplysninger dekker alle eksisterende retningslinjer på statsstøtteområdet. 

6) Det bør innføres en forenklet framgangsmåte for melding om visse endringer i eksisterende støtte. 
Slik forenklet melding forutsetter at Overvåkningsorganet er blitt holdt jevnlig underrettet om 
gjennomføringen av den eksisterende støtten.

7) Av rettssikkerhetshensyn bør det gjøres klart at små økninger på inntil 20 % av en støtteordnings 
opprinnelige budsjett, særlig for å ta hensyn til inflasjonen, ikke må meldes til Overvåkningsorganet 
fordi de neppe vil påvirke Overvåkningsorganets opprinnelige vurdering av støttens forenlighet med 
det felles marked, forutsatt at støtteordningens øvrige vilkår forblir uendret. 

(1) Heretter kalt EØS-avtalen.
(2) Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen.
(3) Overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 ble endret av EFTA-statene 10. desember 2001. Endringene trådte i kraft 28. august 

2003.
(4) EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1.
(5) EFT L 83 av 27.3.1999, s. 1.
(6) EUT C 115 av 30.4.2004, s. 1.
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8) I henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del II artikkel 21 skal EFTA-
statene oversende Overvåkningsorganet årlige rapporter om alle eksisterende støtteordninger og 
all individuell støtte tildelt utenfor en godkjent støtteordning som ikke er underlagt en særlig 
rapporteringsplikt knyttet til et betinget vedtak.

9) For å kunne utføre sin plikt til å kontrollere støtte, må Overvåkningsorganet motta nøyaktige 
opplysninger fra EFTA-statene om de typer støtte og de støttebeløp som blir tildelt etter eksisterende 
støtteordninger.

10) Opplysningene som innhentes gjennom de årlige rapportene, skal gjøre det mulig for 
Overvåkningsorganet å kontrollere det samlede støttenivå og få oversikt over hvordan de forskjellige 
støtteformer påvirker konkurransen. For dette formål kan Overvåkningsorganet i det enkelte tilfelle 
også be EFTA-statene framlegge visse tilleggsopplysninger om utvalgte emner. Emnevalget bør 
drøftes med EFTA-statene på forhånd.

11) Bestemmelsene om melding og rapportering fastsatt i dette vedtak får anvendelse bare på støtte 
i sektorer som omfattes av EØS-avtalen og hører inn under Overvåkningsorganets myndig-
hetsområde. 

12) Frister nevnt i overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 bør beregnes i samsvar med rettsakten 
omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XVI nr. 6 (heretter kalt ”rettsakten om frister”)(7), utfylt med de 
særlige regler i dette vedtak. Det må særlig fastslås hvilke hendelser som fører til at frister begynner 
å løpe ved behandling av statsstøttesaker. Reglene fastsatt i dette vedtak får anvendelse på frister som 
ikke er utløpt den dag dette vedtak trer i kraft.

13) Hensikten med krav om tilbakebetaling av støtte er å gjenopprette den situasjon som forelå før støtte 
ble ulovlig tildelt. For å sikre lik behandling, bør fordelen måles objektivt fra det tidspunkt støtten ble 
stilt til rådighet for mottakerforetaket, uten å ta hensyn til følgene av eventuelle forretningsavgjørelser 
truffet av foretaket etter å ha mottatt støtten.

14) I samsvar med alminnelig finansiell praksis bør tilbakebetalingsrenten fastsettes som en årlig 
prosentsats.

15) Volumet og hyppigheten av transaksjoner mellom banker resulterer i en rentesats som er konsekvent 
målbar og statistisk signifikant, og som derfor bør ligge til grunn for tilbakebetalingsrenten. 
Rentesatsen for transaksjoner mellom banker bør imidlertid justeres for å ta hensyn til en generelt 
høyere kommersiell risiko utenfor banksektoren. På grunnlag av informasjon om rentesatsene 
for transaksjoner mellom banker bør Overvåkningsorganet fastsette én enkelt rentesats for 
tilbakebetaling av støtte for hver EFTA-stat. Av hensyn til rettssikkerheten og for å sikre lik 
behandling bør det fastsettes en nøyaktig metode for beregning av denne rentesatsen og sørges 
for at den tilbakebetalingsrente som gjelder til enhver tid, samt relevante tidligere rentesatser, blir 
offentliggjort.

16) Tildeling av statsstøtte kan anses å redusere et mottakerforetaks finansieringsbehov på mellomlang 
sikt. I den forbindelse og i samsvar med alminnelig finansiell praksis kan mellomlang sikt defineres 
som fem år. Tilbakebetalingsrenten bør derfor være en årlig prosentsats fastsatt for fem år.

17) Ettersom målet er å gjenopprette den situasjon som forelå før støtten ble ulovlig tildelt, bør 
tilbakebetalingsrenten fastsatt av Overvåkningsorganet beregnes med rentes rente i samsvar med 
alminnelig finansiell praksis. Av samme grunn bør tilbakebetalingsrenten fastsatt for det første året i 
tilbakebetalingsperioden få anvendelse de første fem årene i perioden, tilbakebetalingsrenten fastsatt 
for det sjette året i tilbakebetalingsperioden de neste fem årene, og så videre.

18) Dette vedtak får anvendelse på vedtak om tilbakebetaling av støtte som meddeles etter at dette vedtak 
har trådt i kraft – 

(7) Rådsforordning (EØF, EURATOM) nr. 1182/71 av 3. juni 1971 om fastsettelse av regler for frister, datoer og tidspunkter, 
offentliggjort i EFT L 124 av 8.6.1971, s. 1.
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
virkeområde

1.  Dette vedtak fastsetter nærmere bestemmelser om form, innhold og andre enkeltheter i meldinger og 
årlige rapporter omhandlet i overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del II. Det fastsetter også 
bestemmelser om beregning av frister ved behandling av statsstøttesaker og om rentesatsen som får 
anvendelse ved tilbakebetaling av ulovlig støtte.

2.  Dette vedtak får anvendelse på støtte i alle sektorer som omfattes av EØS-avtalen og hører inn under 
Overvåkningsorganets myndighetsområde.

 
Artikkel 2

Meldingsskjemaer

Med mindre annet er angitt, skal meldinger i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 
del II artikkel 2 nr. 1 innsendes på meldingsskjemaet i vedlegg I til dette vedtak. Tilleggsopplysninger 
som er nødvendige for å vurdere tiltaket etter andre statsstøtteregler, skal gis på tilleggsopplysningsarkene 
gjengitt i vedlegg I del III. Når relevante retningslinjer endres eller erstattes, skal Overvåkningsorganet 
tilpasse de tilsvarende opplysningsarkene i vedlegg I del III. 

Artikkel 3
Oversending av meldinger

1. Den berørte EFTA-statens delegasjon til Den europeiske union skal oversende meldingen til 
Overvåkningsorganet. Meldingen rettes til Overvåkningsorganets direktorat for konkurranse og statsstøtte. 
Direktoratet for konkurranse og statsstøtte kan utpeke kontaktpersoner til å motta meldinger. 

2. På samme måte skal all senere korrespondanse rettes til direktoratet for konkurranse og statsstøtte 
eller til den utpekte kontaktperson. 

3. Overvåkningsorganet skal rette sin korrespondanse til den berørte EFTA-statens delegasjon til Den 
europeiske union, eller til en annen adresse oppgitt av EFTA-staten.

4. Fram til 31. desember 2005 skal meldinger oversendes Overvåkningsorganet på papir. Når det 
er mulig skal EFTA-staten også oversende en elektronisk kopi av meldingen. Fra 1. januar 2006 
skal meldinger oversendes elektronisk, med mindre annet er avtalt mellom Overvåkningsorganet 
og EFTA-staten som gir melding. All korrespondanse i forbindelse med en melding som er gitt i 
elektronisk form etter 1. januar 2006, skal også oversendes elektronisk. 

5. Ved melding på papir skal meldingsdatoen anses å være den dato meldingen oversendes på faks til 
nummeret oppgitt av den mottakende part, forutsatt at en undertegnet original mottas senest ti dager 
etter denne dato.

6. Senest 30. september 2005 skal Overvåkningsorganet etter samråd med EFTA-statene offentliggjøre 
i EØS-avdelingen av og i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende de nærmere bestemmelser 
om elektronisk oversending av meldinger, herunder adresser og nødvendige tiltak for å verne 
fortrolige opplysninger.

Artikkel 4
Forenklet melding for visse endringer i eksisterende støtte

1. Med hensyn til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del II artikkel 1 bokstav c) er en 
endring i eksisterende støtte enhver endring med unntak av rent formelle eller administrative 
endringer som ikke berører vurderingen av støttetiltakets forenlighet med det felles marked. En 
økning på inntil 20 % i en eksisterende støtteordnings opprinnelige budsjett anses ikke som en 
endring i eksisterende støtte. 
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2. Som unntak fra artikkel 2 skal følgende endringer i eksisterende støtte meldes på skjemaet for 
forenklet melding i vedlegg II til dette vedtak:

a) en økning i budsjettet for en godkjent støtteordning på over 20 %, 

b) en forlengelse av en eksisterende godkjent støtteordning med inntil seks år, med eller uten en 
økning i budsjettet,

c) en skjerpelse av kriteriene for anvendelse av en godkjent støtteordning eller en reduksjon i 
støtteintensiteten eller de støtteberettigede kostnader.

 Overvåkningsorganet skal bestrebe seg på å gjøre vedtak om støtte som er meldt på skjemaet for 
forenklet melding innen én måned.

3. Framgangsmåten for forenklet melding skal ikke anvendes til å gi melding om endringer i 
støtteordninger som EFTA-statene ikke har framlagt årlige rapporter for i samsvar med artikkel 5, 
6 og 7, med mindre de årlige rapportene for årene da støtten ble tildelt, framlegges samtidig med 
meldingen.

Artikkel 5
De årlige rapportenes form og innhold

1.   Uten at det berører andre særlige rapporteringskrav fastsatt i et betinget vedtak i henhold til 
overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del II artikkel 7 nr. 4 eller overholdelsen av eventuelle 
tilsagn gitt av den berørte EFTA-staten i forbindelse med et vedtak om å godkjenne støtte, skal 
EFTA-statene utarbeide de årlige rapportene om eksisterende støtteordninger nevnt i overvåknings- 
og domstolsavtalens protokoll 3 del II artikkel 21 nr. 1 for hvert hele kalenderår eller en del av et 
kalenderår da ordningen får anvendelse, på grunnlag av standardskjemaet for rapportering gjengitt i 
vedlegg III til dette vedtak.

2.  Overvåkningsorganet kan be EFTA-statene framlegge tilleggsopplysninger om utvalgte emner, som 
skal drøftes med EFTA-statene på forhånd.

Artikkel 6
Oversending og offentliggjøring av årlige rapporter

1. Hver EFTA-stat skal oversende sine årlige rapporter til Overvåkningsorganet i elektronisk form 
senest 30. juni året etter det året som rapporten omhandler. I begrunnede tilfeller kan EFTA-statene 
framlegge overslag, forutsatt at de faktiske tall oversendes senest sammen med opplysningene for 
det påfølgende år. 

2. Overvåkningsorganet skal hvert år offentliggjøre en statsstøtteoversikt som sammenfatter 
opplysningene gitt i de årlige rapportene som ble framlagt det foregående år.

 
Artikkel 7

De årlige rapportenes status

Innsendingen av årlige rapporter innebærer ikke overholdelse av plikten til å melde støtteordninger før de 
iverksettes i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3, og foregriper 
heller ikke på noen måte utfallet av en gransking av påstått ulovlig støtte etter framgangsmåten fastsatt i 
overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del II avsnitt III.

Artikkel 8
Beregning av frister

1. Frister som er omhandlet i overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del II og i dette vedtak, 
eller som fastsattes av Overvåkningsorganet i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens 
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protokoll 3 del I artikkel 1, skal beregnes i samsvar med rettsakten om frister(8) og de nærmere regler 
fastsatt i nr. 2 til 5 i denne artikkel. I tilfelle av uoverensstemmelse gjelder bestemmelsene i dette 
vedtak.

2. Frister skal angis i måneder eller virkedager.

3. Med hensyn til når frister for Overvåkningsorganets handlinger begynner å løpe, skal det faktiske 
mottak av meldingen eller senere korrespondanse i samsvar med artikkel 3 nr. 1 og 2 i dette vedtak 
være den relevante hendelse i henhold til artikkel 3 nr. 1 i rettsakten om frister. Med hensyn til 
meldinger oversendt etter 31. desember 2005 og korrespondanse i tilknytning til disse, skal den 
relevante hendelse være det faktiske mottak av den elektroniske meldingen eller korrespondansen 
på adressen som er offentliggjort i EØS-avdelingen av og i EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende.

4. Med hensyn til når frister for EFTA-statenes handlinger begynner å løpe, skal det faktiske mottak av 
den relevante meddelelse eller korrespondanse fra Overvåkningsorganet i samsvar med artikkel 3 nr. 3 
i dette vedtak være den relevante hendelse i henhold til artikkel 3 nr. 1 i rettsakten om frister.

5.  Når det innledes formell gransking etter overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del II artikkel 
6 nr. 1, skal kunngjøringen av dette i EØS-avdelingen av og i EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende være den relevante hendelse i henhold til artikkel 3 nr. 1 i rettsakten om frister med hensyn 
til når fristen for å framlegge merknader begynner å løpe for tredjemann og EFTA-stater som ikke 
er direkte berørt av granskingen. 

6.  Enhver anmodning om forlengelse av en frist skal være begrunnet, og skal sendes skriftlig til 
adressen oppgitt av den part som fastsetter fristen, senest to virkedager innen fristen utløper.

 
Artikkel 9

Metode for fastsettelse av rentesatsen

1. Med mindre annet er fastsatt i et særskilt vedtak, skal rentesatsen som får anvendelse ved tilbake-
betaling av statsstøtte tildelt i strid med overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 
1 nr. 3, være en årlig prosentsats fastsatt for hvert kalenderår. Den skal beregnes på grunnlag 
av gjennomsnittet av de femårige rentesatser for transaksjoner mellom banker for september, 
oktober og november det foregående år, pluss 75 basispunkter. I behørig begrunnede tilfeller kan 
Overvåkningsorganet øke satsen med mer enn 75 basispunkter for en eller flere EFTA-stater. 

2. Dersom de siste tre måneders gjennomsnitt av de tilgjengelige femårige rentesatser for transaksjoner 
mellom banker, pluss 75 basispunkter, avviker med mer enn 15 % fra den gjeldende rentesats 
for tilbakebetaling av statsstøtte, skal Overvåkningsorganet beregne rentesatsen på nytt. Den 
nye rentesatsen skal gjelde fra første dag i måneden som følger etter Overvåkningsorganets nye 
beregning. Overvåkningsorganet skal skriftlig underrette EFTA-statene om den nye beregningen og 
opplyse fra hvilken dato den får anvendelse. 

3. Rentesatsen skal fastsettes særskilt for hver EFTA-stat, eller for to eller flere EFTA-stater sammen.

4. I mangel av pålitelige eller sammenlignbare data eller under usedvanlige omstendigheter kan 
Overvåkningsorganet, i nært samarbeid med den eller de berørte EFTA-stater, fastsette rentesatsen 
for tilbakebetaling av statsstøtte for en eller flere EFTA-stater på grunnlag av en annen metode og ut 
fra de opplysninger det har tilgang til. 

Artikkel 10
Offentliggjøring

Overvåkningsorganet skal offentliggjøre gjeldende og relevante tidligere rentesatser for tilbakebetaling av 
statsstøtte i EØS-avdelingen av og i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, samt til orientering 
på Internett. 

(8)  Rådsforordning (EØF, EURATOM) nr. 1182/71 av 3. juni 1971 om fastsettelse av regler for frister, datoer og tidspunkter, 
offentliggjort i EFT L 124 av 8.6.1971, s. 1, er innlemmet i EØS-avtalen ved en henvisning i EØS-avtalens vedlegg XVI nr. 6.
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Artikkel 11
Metode for beregning av renten

1. Rentesatsen som skal anvendes, er satsen som gjaldt på det tidspunkt den ulovlige støtten først ble 
stilt til rådighet for mottakeren. 

2. Renten beregnes med rentes rente til den dato støtten er tilbakebetalt. Rente som er påløpt det 
foregående år, skal belastes med rente hvert påfølgende år.

3. Rentesatsen nevnt i nr. 1 skal gjelde i hele perioden fram til den dato støtten er tilbakebetalt. Dersom 
det går mer enn fem år fra den dato den ulovlige støtten først ble stilt til rådighet for mottakeren, 
til den dato støtten er tilbaketalt, skal imidlertid rentesatsen beregnes på nytt hvert femte år, med 
utgangspunkt i rentesatsen som gjelder på tidspunktet for den nye beregningen.

Artikkel 12
vurdering

Overvåkningsorganet skal i samråd med EFTA-statene ta anvendelsen av dette vedtak opp til vurdering 
innen fire år etter at det trådte i kraft. 

Artikkel 13
Foreldelse av deler av Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte

Visse bestemmelser i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte (særlig kapittel 3 til 8, kapittel 32 
og kapittel 34(9)) som kan være i uoverensstemmelse med bestemmelsene i dette vedtak, får ikke lenger 
anvendelse etter at dette vedtak har trådt i kraft.

Artikkel 14
Ikrafttredelse og gjennomføring

1. Dette vedtak er rettet til Republikken Island, Fyrstedømmet Liechtenstein og Kongeriket Norge.

2. Dette vedtak trer i kraft dagen etter dets vedtakelse i Overvåkningsorganet.

3. Artikkel 2 til 4 får anvendelse på meldinger som oversendes Overvåkningsorganet fra og med fem 
måneder etter datoen for dette vedtak.

4. Artikkel 5 til 7 får anvendelse på årlige rapporter om støtte tildelt fra og med 1. januar 2003.

5. Artikkel 8 får anvendelse på enhver frist som er fastsatt, men ennå ikke har utløpt, den dag dette 
vedtak trer i kraft.

6. Artikkel 9 og 11 får anvendelse på ethvert vedtak om tilbakebetaling av støtte som blir meddelt etter 
at dette vedtak har trådt i kraft.

7. Dette vedtak er gyldig i engelsk språkversjon.

Utferdiget i Brussel, 14. juli 2004.

For EFTAs overvåkningsorgan 

 Hannes Hafstein Einar M. Bull
 President Medlem av kollegiet

(9)  I den utstrekning bestemmelsene i artikkel 9 til 11 i dette vedtak får anvendelse bare på vedtak om tilbakebetaling av ulovlig støtte 
som meddeles EFTA-statene etter at dette vedtak har trådt i kraft, får imidlertid kapittel 34 i Overvåkningsorganets retningslinjer 
for statsstøtte om de rentesatser som skal anvendes ved tilbakebetaling av ulovlig støtte, fortsatt anvendelse med hensyn til EFTA-
statenes etterkommelse av vedtak om tilbakebetaling meddelt før denne dato.
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VEDLEGG I

STANDARDSKJEMA TIL ANvENDELSE vED MELDING OM STATSSTØTTE I HENHOLD 
TIL OvERvåKNINGS- OG DOMSTOLSAvTALENS PROTOKOLL 3 DEL I ARTIKKEL 1 NR. 3 

OG vED INNSENDING Av OPPLYSNINGER OM ULOvLIG STØTTE

Dette skjemaet skal benyttes av EFTA-statene ved melding i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens 
protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3 om nye støtteordninger og individuell støtte. Det skal også anvendes når 
tiltak som ikke utgjør støtte, meldes til Overvåkningsorganet av rettssikkerhetshensyn.

EFTA-statene skal også benytte dette skjemaet når Overvåkningsorganet anmoder om utførlige 
opplysninger om påstått ulovlig støtte.

Skjemaet består av følgende tre deler:

I. Generelle opplysninger: skal fylles ut i alle tilfeller

II. Sammenfattende opplysninger til offentliggjøring i Den europeiske unions tidende og i EØS-
tillegget til EU-tidende

III. Ark for tilleggsopplysninger om de forskjellige typer støtte

Det gjøres oppmerksom på at dersom skjemaet ikke utfylles på korrekt måte, kan det føre til at meldingen 
returneres som ufullstendig. Det utfylte skjemaet oversendes Overvåkningsorganet på papir av den berørte 
EFTA-statens delegasjon til Den europeiske union. Meldingen rettes til Overvåkningsorganets direktorat 
for konkurranse og statsstøtte.

Dersom EFTA-staten har til hensikt å benytte seg av en særskilt framgangsmåte fastsatt i andre 
statsstøtteregler, skal en kopi av meldingen rettes til direktøren for Overvåkningsorganets direktorat for 
konkurranse og statsstøtte.
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DEL I

GENERELLE OPPLYSNINGER

HVA MELDINGEN OMHANDLER

Gjelder opplysningene i dette skjema:

    en melding i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3?

   mulig ulovlig støtte(1)?

 Dersom dette er tilfellet, oppgi hvilken dato støtten ble iverksatt og fyll ut dette skjemaet samt de relevante 
tilleggsskjemaer.

    et tiltak som ikke utgjør støtte, men som meldes til Overvåkningsorganet av rettssikkerhetshensyn?

 Oppgi grunnene til at EFTA-staten som gir melding, mener tiltaket ikke utgjør statsstøtte i henhold til 
EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. Fyll ut de relevante deler av dette skjemaet og legg ved all nødvendig 
støttedokumentasjon.

 Et tiltak utgjør ikke statsstøtte dersom et av vilkårene fastsatt i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 ikke er 
oppfylt. Legg fram en bred vurdering av tiltaket på bakgrunn av følgende kriterier, med særlig vekt på det 
kriteriet som anses ikke å være oppfylt:

– Ingen overføring av statsmidler (f.eks. dersom det dreier seg om et tiltak som ikke anses å være statlig 
eller et lovgivningstiltak som ikke anses å medføre overføring av statsmidler)

– Tiltaket gir ingen fordel (f.eks. dersom markedsinvestorprinsippet er overholdt)

– Tiltaket er ikke selektivt/særskilt (f.eks. dersom det gjelder for alle foretak i alle næringer, uten 
geografisk avgrensing og uten anvendelse av skjønn)

– Ingen konkurransevridning/påvirkning av samhandelen innenfor EØS (f.eks. dersom den aktuelle 
virksomhet ikke er en næringsvirksomhet eller den er en rent lokal næringsvirksomhet).

1. Støttegiveren

1.1. Den berørte EFTA-stat

 
1.2. Den eller de berørte regioner (om relevant)

 
1.3. Vedkommende myndighet
 
 Ansvarlig kontaktperson:

 Navn: .....................................................................................................................................................
 Adresse: .....................................................................................................................................................
 Telefonnr.: .....................................................................................................................................................
 Faks: .....................................................................................................................................................
 E-post: .....................................................................................................................................................

(1) I henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del II artikkel 1 bokstav f) menes med ‘ulovlig støtte’ ny støtte som iverksettes 
i strid med overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3.
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1.4. Ansvarlig kontaktperson i EU-delegasjonen eller EFTA-sekretariatets EEA Coordination Unit

 Navn:  
 Telefonnr.:  
 Faks:  
 E-post:  

1.5. Dersom en kopi av den offentlige korrespondansen fra Overvåkningsorganet til EFTA-staten ønskes 
oversendt til andre nasjonale myndigheter, oppgi navn og adresse:

 Navn:  
 Adresse:  
  
  

1.6. Oppgi EFTA-statens referanse slik den ønskes angitt i Overvåkningsorganets korrespondanse 

2. Beskrivelse av støtten

2.1. Støtteordningens tittel (eller mottakerforetakets navn i tilfelle av individuell støtte):
 

2.2. Kort beskrivelse av støttens mål.
 Oppgi hovedmålet og eventuelle underordnede mål:

   Hovedmål Underordnede mål(2)
   (kryss av for bare 
   ett alternativ) 

 Regionalutvikling   

 Forskning og utvikling  

 Miljøvern   

 Krisestøtte til foretak i vanskeligheter  

 Omstrukturering av foretak i vanskeligheter  

 SMB  

 Sysselsetting  

 Opplæring  

 Risikokapital  

 Fremme av eksport og internasjonalisering   

 Tjenester av allmenn økonomisk betydning  

 Næringsutvikling(3)  

 Sosial støtte til enkelte forbrukere  

 Erstatning for skade som skyldes naturkatastrofer    

 eller eksepsjonelle hendelser

 Utførelse av et viktig prosjekt av felles    

 europeisk betydning

 Tiltak for å bøte på en alvorlig forstyrrelse   

 av økonomien

 Bevaring av kulturarven  

 Kultur  

(2) Et underordnet mål er et mål som støtten er særskilt øremerket for ut over støttens hovedmål. En ordning som har forskning og utvikling 
til hovedmål kan f.eks. ha som underordnet mål å fremme små og mellomstore bedrifter (SMB) dersom støtten er øremerket for SMB. Det 
underordnede mål kan også være sektoravgrenset, slik det f.eks. er tilfellet for forsknings- og utviklingsstøtte i stålsektoren.

(3) Næringen angis i nr. 4.2.
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2.3. Støtteordning – individuell støtte(4)

2.3.1. Gjelder meldingen en støtteordning?

   ja  nei

– Dersom svaret er ja, endrer ordningen en eksisterende støtteordning?

   ja  nei

– Dersom svaret er ja, er vilkårene for forenklet melding fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i EFTAs over-
våkningsorgans vedtak nr. 195/04/COL oppfylt?

   ja  nei

– Dersom svaret er ja, benytt skjemaet for forenklet melding (se vedlegg II).

– Dersom svaret er nei, fortsett utfyllingen av dette skjema og oppi om ordningen som endres, ble meldt 
til Overvåkningsorganet.

   ja  nei

– Dersom svaret er ja, oppgi:

 Støttens nr.:  

 Dato for Overvåkningsorganets godkjenning (henvisning til vedtak i Overvåkningsorganet (Vedtak nr.: 
 ... / ... / ... ):  

 Den opprinnelige ordningens varighet:  

 Oppgi hvilke vilkår som endres i forhold til den opprinnelige ordningen og hvorfor: .

2.3.2. Gjelder meldingen individuell støtte?

   ja  nei

–  Dersom svaret er ja, kryss av for riktig alternativ:

 meldepliktig støtte tildelt på grunnlag av en støtteordning 

  Den godkjente ordningens referanse:

  Tittel:        
  Støttens nr.:  
  Vedtaket der Overvåkningsorganet gir sin godkjenning:  

 individuell støtte som ikke blir tildelt på grunnlag av en støtteordning

2.3.3. Gjelder meldingen individuell støtte eller en støtteordning som omfattes av en forordning om 
gruppeunntak? Dersom svaret er ja, kryss av for riktig alternativ:

 Kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på 
statsstøtte til små og mellomstore bedrifter(5), innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens 
beslutning nr. 88/2002 av 25. juni 2002(6). Benytt tilleggsopplysningsarket i del III.1

(4) I henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del II artikkel 1 bokstav e) menes med ”individuell støtte” støtte som ikke gis på 
grunnlag av en støtteordning, eller støtte som gis på grunnlag av en støtteordning, men som er meldepliktig.

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001 av 12. januar 2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til små 
og mellomstore bedrifter, EFT L 10 av 13.1.2001, s. 33. Endringene fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 364/2004, som utvider 
virkeområdet for forordning 70/2001 til å omfatte støtte til forskning og utvikling, EUT L 63 av 28.2.2004, s. 22, vil først få anvendelse når 
denne forordningen er blitt innlemmet i EØS-avtalen. 

(6) EFT L 266 av 3.10.2002 og EØS-tillegget nr. 49, jf. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1f. 
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 Kommisjonsforordning (EF) nr. 68/2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på 
opplæringsstøtte(7), innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 88/2002 av 25. juni 
2002(8). Benytt tilleggsopplysningsarket i del III.2

 Kommisjonsforordning (EF) nr. 2204/2002 om anvendelsen av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på 
statsstøtte til sysselsetting(9), innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 83/2003 av 
20. juni 2003(10). Benytt tilleggsopplysningsarket i del III.3

3. Nasjonalt rettsgrunnlag

3.1. Før opp det nasjonale rettsgrunnlag med de relevante gjennomføringsbestemmelser:
 Tittel:  
 
 
 
 Eventuelle referansenr.:  
 
 
 
3.2. Angi hvilke dokumenter som er vedlagt denne melding:

 En kopi av relevante utdrag fra rettsgrunnlagets endelige tekst (og om mulig en vevlenke)

 En kopi av relevante utdrag fra utkastet til rettsgrunnlag (og om mulig en vevlenke)

3.3. Dersom teksten er endelig, inneholder den en bestemmelse om at tildelingsorganet bare kan tildele støtte 
etter at Overvåkningsorganet har gitt sin godkjenning (stillstandsbestemmelse)?

   ja  nei

4. Støttemottakerne

4.1. Støttemottakernes beliggenhet

 i en region/regioner som ikke er støtteberettiget

 i en region/regioner som er støtteberettiget etter EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) (angi på 
NUTS-nivå 3 eller lavere)

 i en region/regioner som er støtteberettiget etter EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav a) (angi på 
NUTS-nivå 2 eller lavere)

 en kombinasjon av disse: angi nærmere ..................................................................................................

4.2. Støttemottakernes virksomhetsområder
 .. ................   Ikke sektorspesifikk
 . .................  B Bergverk
 . .................  10.1 Kull
 . .................  C Produksjonsvirksomhet 

 ....................  17 Tekstiler
 ....................  21 Treforedling
 ....................  24 Kjemisk industri og legemiddelindustri
 ....................  24.7 Kunstfibrer

(7) Kommisjonsforordning (EF) nr. 68/2001 av 12. januar 2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på opplæringsstøtte, EFT L 10 
av 13.1.2001, s. 20. Endringene fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 363/2004 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på 
opplæringsstøtte, EUT L 63 av 28.2.2004, s. 20, vil først få anvendelse når denne forordningen er blitt innlemmet i EØS-avtalen. 

(8) EFT L 266 av 3.10.2002 og EØS-tillegget nr. 49, jf. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1d. 
(9) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2204/2002 av 12. desember 2002 om anvendelsen av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til 

sysselsetting, EFT L 337 av 13.12.2002, s. 3 og EFT L 349 av 24.12.2002, s. 126.
(10) EUT L 257 av 9.10.2003 og EØS-tillegget nr. 51, jf. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1g.
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 ....................  27.1 Stålindustri(11)
 .................... 29 Maskinkonstruksjon
 .................... DL Elektrisk og optisk utstyr
 .................... 34.1 Motorvogner
 .................... 35.1 Skipsbygging
 ....................  Annen produksjonsvirksomhet, angi nærmere:  

 ....................  D Strøm-, gass- og vannforsyning
 ....................  E Bygg og anlegg
 ....................  52 Detaljhandel
 ....................  F Hotell- og restaurantnæringen (reiseliv)
 ....................  G Transport

 .................... 60 Landtransport og rørtransport 
 .................... 60.1 Jernbanetransport
 .................... 60.2 Annen landtransport
 .................... 61.1 Sjø- og kysttransport
 .................... 61.2 Transport på innlands vannvei
 .................... 62 Lufttransport

 ....................  64 Post og telekommunikasjon
 ....................  H Finansformidling
 ....................  72 Datavirksomhet
 ....................  92 Fritids-, kultur- og idrettsaktiviteter
 ....................   Annet, angi nærmere i samsvar med NACE rev. 1.1(12):  .

 
4.3. I tilfelle av individuell støtte:
 
 Støttemottakerens navn: .................................................................................................................................
 Type støttemottaker: .......................................................................................................................................

 SMB

 Antall ansatte:  
 Årsomsetning:  
 Årsbalanse:  
 Selvstendighet:  

 (Legg ved en formell erklæring i samsvar med EF-kommisjonens rekommandasjon om små og mellomstore 
bedrifter(13) eller annen dokumentasjon på at kriteriene ovenfor er oppfylt): 

 .........................................................................................................................................................................

 stort foretak

 foretak i vanskeligheter(14)

4.4. I tilfelle av en støtteordning:

 Type støttemottakere:

 alle foretak (store foretak og SMB)
 bare store foretak
 SMB 

(11) Som definert i EFTAs overvåkningsorgans retningslinjer for statsstøtte, kapittel 26A om flersektorielle rammebestemmelser for regionalstøtte 
til store investeringsprosjekter, vedlegg B (ennå ikke offentliggjort).

(12) NACE rev.1.1 er den statistiske næringsgruppering i Det europeiske fellesskap.
(13) Kommisjonsrekommandasjon av 6. mai 2003 om definisjon av mikroforetak og små og mellomstore bedrifter, EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36, og 

kommisjonsforordning (EF) nr. 364/2004, som utvider virkeområdet for forordning nr. 70/2001 til å omfatte støtte til forskning og utvikling, 
EUT L 63 av 28.2.2004, s. 22, vil få anvendelse først når de er blitt innlemmet i EØS-avtalen. 
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 mellomstore bedrifter
 små bedrifter
 mikroforetak

 følgende støttemottakere: ........................................................................................................................
 Beregnet antall støttemottakere:

 under 10
 11-50
 51-100
 101-500
 501-1000
 over 1000

5. Støttebeløp/årlige utgifter

 I tilfelle av individuell støtte, oppgi samlet beløp for hvert tiltak:
 .........................................................................................................................................................................

 I tilfelle av en støtteordning, oppgi planlagt årlig budsjettbeløp og samlet beløp (i nasjonal valuta):
 .........................................................................................................................................................................

 For skattetiltak gis et anslag over årlig og samlet inntektstap som følge av skatteinnrømmelser i perioden 
som omfattes av meldingen:

 .........................................................................................................................................................................

 Dersom budsjettet ikke vedtas for et kalenderår, oppgi hvilken periode det dekker:
 .........................................................................................................................................................................

 Dersom meldingen gjelder endringer i en eksisterende ordning, oppgi budsjettvirkningene av de meldte 
endringene:

 .........................................................................................................................................................................

6. Støtte- og finansieringsform

 Oppgi i hvilken form støtten stilles til rådighet for mottakerne (om nødvendig for hvert enkelt tiltak):

 Direkte tilskudd

 Lån på gunstige vilkår (oppgi hvordan lånet er sikret)

 Rentesubsidie

 Skattefordel (f.eks. skattefradrag, redusert skattegrunnlag, nedsatt skattesats, skatteutsettelse). Angi 
nærmere: ..................................................................................................................................................

 Reduserte trygde- og pensjonspremier

 Tilførsel av risikokapital

 Gjeldsavskriving

 Garanti (gjør bl.a. rede for lånet/den finansielle transaksjon som omfattes av garantien, hvilken 
sikkerhet som kreves og hvilken premie som betales)

 Annet. Angi nærmere:...............................................................................................................................

For hver støtteform gis en utførlig beskrivelse av reglene og vilkårene for anvendelse, særlig med 
hensyn til støtteintensitet, skattebehandling og om støtten tildeles automatisk når visse objektive 
kriterier er oppfylt (oppgi i så fall kriteriene), eller om myndighetene som tildeler støtten, utøver et 
visst skjønn:
..................................................................................................................................................................
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 Oppgi hvordan støtten finansieres. Dersom den ikke finansieres gjennom det statlige/regionale/kommunale 
budsjett, oppgi hvordan den finansieres:

 Gjennom parafiskale avgifter eller avgifter til en institusjon som ikke er staten. Gi utførlige 
opplysninger om avgiftene og produktene/virksomheten som er avgiftsbelagt, og oppgi særlig om 
produkter importert fra andre EØS-stater omfattes av avgiftene. Legg ved en kopi av rettsgrunnlaget 
for avgiftsinnkrevingen: ............................................................................................................................

 Reserver
 Offentlige foretak
 Annet (angi nærmere):..............................................................................................................................

7. varighet

7.1. I tilfelle av individuell støtte:

 Oppgi når støtten vil bli iverksatt (dersom støtten vil bli tildelt i delutbetalinger, oppgi datoen for hver 
delutbetaling):

 .........................................................................................................................................................................

 Oppgi varigheten av tiltaket som det ytes støtte til, dersom det er relevant:
 .........................................................................................................................................................................

7.2. I tilfelle av en støtteordning

 Oppgi fra hvilken dato støtte kan tildeles:
 .........................................................................................................................................................................

 Oppgi til hvilken dato støtte kan tildeles: 
 .........................................................................................................................................................................

 Dersom varigheten er over seks år, gjør rede for hvorfor en slik støtteperiode er nødvendig for å nå 
ordningens mål:

 .........................................................................................................................................................................

8. Kumulasjon av ulike typer støtte

 Kan støtten kumuleres med annen lokal, regional eller nasjonal støtte eller med fellesskapsstøtte som 
dekker de samme støtteberettigede kostnader?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, beskriv de mekanismer som er innført for å sikre at kumulasjonsreglene blir 
overholdt:

 .........................................................................................................................................................................

9. Taushetsplikt

 Inneholder meldingen fortrolige opplysninger som ikke kan formidles til tredjemann?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, oppgi hvilke deler som er fortrolige og hvorfor:
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

 Dersom svaret er nei, vil Overvåkningsorganet offentliggjøre sitt vedtak uten å be om EFTA-statens 
samtykke.
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10. Støttens forenlighet med statsstøttereglene

 Oppgi hvilke av de gjeldende statsstøtteregler som gir et uttrykkelig rettsgrunnlag for godkjenning av 
støtten (eventuelt for hvert enkelt tiltak), og fyll ut det tilsvarende tilleggsopplysningsarket i del III.

 Støtte til SMB
 Melding om individuell støtte i henhold til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 70/2001, innlemmet i 

EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 88/2002 av 25. juni 2002(15)
 Melding av rettssikkerhetshensyn

 Opplæringsstøtte
 Melding om individuell støtte i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 68/2001, innlemmet i 

EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 88/2002 av 25. juni 2002(16)
 Melding av rettssikkerhetshensyn

 Sysselsettingsstøtte
 Melding om individuell støtte i henhold til artikkel 9 i forordning (EF) nr. 2204/2002, innlemmet 

i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 83/2003 av 20. juni 2003(17)
 Melding om en støtteordning i henhold til artikkel 9 i forordning (EF) nr. 2204/2002, innlemmet i 

EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 83/2003 av 20. juni 2003(18)
 Melding av rettsikkerhetshensyn

 Regionalstøtte
 Støtte som omfattes av de flersektorielle rammebestemmelser for regionalstøtte til store investerings-

prosjekter
 Støtte til forskning og utvikling
 Krisestøtte til foretak i vanskeligheter
 Støtte til omstrukturering av foretak i vanskeligheter
 Støtte til audiovisuell produksjon
 Støtte til miljøvern
 Risikokapitalstøtte
 Støtte til transportnæringen
 Støtte til skipsbyggingsindustrien

 Dersom de gjeldende statsstøtteregler ikke gir noe uttrykkelig grunnlag for godkjenning av støtten 
som meldes i dette skjema, skal det utførlig begrunnes hvorfor støtten kan anses å være forenlig med 
EØS-avtalen, med henvisning til den relevante unntaksbestemmelse (EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2, 
artikkel 61 nr. 2 bokstav a) eller b), artikkel 61 nr. 3 bokstav a), b) eller c) eller særbestemmelser på 
transportområdet).

(15) EFT L 266 av 3.10.2002 og EØS-tillegget nr. 49, jf. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1f. Kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001 er endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 364/2004, som utvider dens virkeområde til å omfatte støtte til forskning og utvikling. Denne forordningen 
vil få anvendelse først når den er blitt innlemmet i EØS-avtalen. 

(16) EFT L 266 av 3.10.2002 og EØS-tillegget nr. 49, jf. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1d. Kommisjonsforordning (EF) nr. 68/2001 er endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 363/2004 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på opplæringsstøtte. Denne forordningen vil få 
anvendelse først når den er blitt innlemmet i EØS-avtalen. 

(17) EUT L 257 av 9.10.2003 og EØS-tillegget nr. 51, jf. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1g.
(18) EUT L 257 av 9.10.2003 og EØS-tillegget nr. 51, jf. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1g.



Nr. 26/16 25.5.2006EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

11. Utestående krav om tilbakebetaling av støtte

 I tilfelle av individuell støtte, har noen av de potensielle støttemottakerne mottatt statsstøtte som er 
gjenstand for et utestående krav om tilbakebetaling pålagt av Overvåkningsorganet?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, gjør nærmere rede for dette: ......................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

12. Andre opplysninger

 Før opp alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene i 
henhold til statsstøttereglene.

13. vedlegg

 Før opp alle dokumenter som er vedlagt meldingen, og framlegg disse i papirversjon eller ved direkte 
internettlenker til dokumentene det gjelder.

14. Erklæring

 Jeg erklærer at opplysningene gitt i dette skjema samt i de vedlagte dokumenter er nøyaktige og 
fullstendige.

 Dato og sted: ..................................................................................................................................................

 Underskrift: ....................................................................................................................................................

 Undertegnedes navn og stilling: .....................................................................................................................
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DEL II

SAMMENFATTENDE OPPLYSNINGER TIL OFFENTLIGGJØRING I DEN EUROPEISKE UNIONS 
TIDENDE OG I EØS-TILLEGGET TIL EU-TIDENDE

Støttens nr.: (fylles ut av Overvåkningsorganet)

EFTA-stat:

Region:

Støtteordningens tittel og mål, eller navnet på 
mottakeren av individuell støtte (meldepliktig 
støtte tildelt på grunnlag av en støtteordning 
eller støtte som ikke blir tildelt på grunnlag 
av en støtteordning):

Rettsgrunnlag:

Beregnede årlige utgifter eller samlet 
støttebeløp i tilfelle av individuell støtte
(i nasjonal valuta):

Støtteordning Beregnede årlige 
utgifter:

EUR ... 
millioner

Samlet beløp: EUR ... 
millioner

Individuell støtte Samlet beløp per 
tiltak:

EUR ... 
millioner

varighet:

Støtteintensitetsgrense for den individuelle 
støtten eller støtteordningen: 

Berørte næringer: Alle næringer

eller avgrenset til visse næringer 
som angitt under ”Generelle 
opplysninger”, (del I nr. 4.2.)

Tildelingsmyndighetens navn og adresse Navn:
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DEL III

ARK FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER

Utfylles avhengig av den aktuelle type støtte:

1. Støtte til SMB

2. Opplæringsstøtte

3. Sysselsettingsstøtte

4. Regionalstøtte

5. Støtte som omfattes av de flersektorielle rammebestemmelser

6. Støtte til forskning og utvikling
a) støtteordninger
b) individuell støtte

7. Krisestøtte til foretak i vanskeligheter
a) støtteordninger
b) individuell støtte

8. Støtte til omstrukturering av foretak i vanskeligheter
a) støtteordninger
b) individuell støtte

9. Støtte til audiovisuell produksjon

10. Støtte til miljøvern

11. Risikokapitalstøtte 

12. Støtte til transportnæringen
a) Individuell støtte til omstrukturering av foretak i vanskeligheter i luftfartsnæringen
b) Støtte til transportinfrastruktur
c) Støtte til sjøtransport
d) Støtte til kombinert transport
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Del III.1

Ark for tilleggsopplysninger om støtte til SMB

 Dette tilleggsopplysningsarket skal benyttes ved melding om individuell støtte i henhold til artikkel 6 
i forordning (EF) nr. 70/2001(1), innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 88/2002 
av 25. juni 2002(2). Det skal også benyttes når individuell støtte eller en støtteordning meldes til 
Overvåkningsorganet av rettssikkerhetshensyn.

1. Type individuell støtte eller støtteordning

 Gjelder den individuelle støtten eller støtteordningen

1.1.   investeringsstøtte?

1.2.   konsulentbistand eller andre tjenester og aktiviteter, herunder messedeltakelse?

1.3.   FoU-kostnader(3)?
   ja:

– ved melding av FoU-støtte til SMB utfylles:
– tilleggsinformasjonsark 6a for støtteordninger for FoU
– tilleggsinformasjonsark 6b for individuell FoU-støtte

2. Støtte til nyinvestering

2.1. Gjelder støtten investering i anleggsmidler i forbindelse med

 etablering av ny virksomhet?
 utvidelse av eksisterende virksomhet?
 igangsetting av en ny aktivitet som omfatter en grunnleggende endring i en eksisterende virksomhets 

produkt eller produksjonsprosess (gjennom rasjonalisering, diversifisering eller modernisering)?
 kjøp av en virksomhet som er nedlagt, eller som ville ha blitt nedlagt dersom den ikke ble kjøpt?

 Er utskiftningsinvestering utelukket?

   ja  nei

2.2. Oppgi om støtten beregnes som en prosent av:

 investeringens støtteberettigede kostnader
 arbeidskraftkostnadene for arbeidsplasser opprettet som følge av investeringen (støtte til opprettelse 

av arbeidsplasser)

2.3 a)  investering i materielle aktiva: ..........................................................................................................
Investeringsverdien beregnes som en prosent av:
 grunn
 bygninger
 anlegg/maskiner (utstyr)

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001 av 12. januar 2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til små og 
mellomstore bedrifter, EFT L 10 av 13.1.2001, s. 33. Forordningen er endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 364/2004, som utvider dens 
virkeområde til å omfatte støtte til forskning og utvikling, EUT L 63 av 28.2.2004, s. 20. Denne forordningen vil først få anvendelse når den 
er blitt innlemmet i EØS-avtalen.

(2) EFT L 266 av 3.10.2002 og EØS-tillegget nr. 49, jf. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1f. 
(3) Dette punkt kommer først til anvendelse når kommisjonsforordning (EF) nr. 364/2004, som utvider virkeområdet for forordning (EF) nr. 

70/2001 til å omfatte støtte til forskning og utvikling, er blitt innlemmet i EØS-avtalen.
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Gi en kort beskrivelse:
..................................................................................................................................................................

Dersom foretaket har sin hovedvirksomhet i transportnæringen, er transportmidler og transportmateriell 
utelukket fra de støtteberettigede kostnader (med unntak av rullende jernbanemateriell)?

   ja  nei

Dersom svaret er nei, oppgi hva slags transportmidler/transportmateriell som er støtteberettiget:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

b)  kjøpsprisen ved overtakelse av en virksomhet som er nedlagt, eller som ville ha bli nedlagt 
dersom den ikke ble kjøpt

c)  investering i immaterielle aktiva

 De støtteberettigede kostnader ved investering i immaterielle aktiva er kostnader til kjøp av 
teknologi:

  patentrettigheter
  produksjonslisenser eller patentert fagkunnskap
  ikke-patentert fagkunnskap (teknisk kunnskap)

 Gi en kort beskrivelse(4): ...................................................................................................................

d)  arbeidskraftkostnader ..................................................................................................................

Er støttebeløpet uttrykt som en prosent av arbeidskraftkostnadene for de opprettede arbeidsplasser 
over en toårsperiode?

   ja  nei

2.4. Støtteintensitet

2.4.1. Investeringsprosjekter utenfor regioner som er støtteberettiget etter artikkel 61 nr. 3 bokstav c) eller 
artikkel 61 nr. 3 bokstav a) for:

  små bedrifter  mellomstore bedrifter 

 Hva er bruttostøtteintensiteten for investeringsprosjekter?

 Angi nærmere: ...............................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

2.4.2. Investeringsprosjekter innenfor regioner som er støtteberettiget etter artikkel 61 nr. 3 bokstav c) eller 
artikkel 61 nr. 3 bokstav a) for: 

  små bedrifter  mellomstore bedrifter 

 Hva er bruttostøtteintensiteten for investeringsprosjekter? Angi nærmere: 
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

3. Kumulasjon av støtte

3.1. Hva er den øvre grense for kumulasjon av støtte?

 Angi nærmere: ...............................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

(4) Av beskrivelsen bør det framgå hvordan myndighetene vil sikre overholdelse av bestemmelsene i avsnitt 25.4. nr. 10-12 i kapittel 25 om 
nasjonal regionalstøtte i EFTAs overvåkningsorgans retningslinjer for statsstøtte (EFT L 111 av 29.4.1999 og EØS-tillegget nr. 18), endret 
ved EFT L 274 av 26.10.2000 og EØS-tillegget nr. 26.
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4. Særlige vilkår for støtte til opprettelse av arbeidsplasser

4.1. Er det noen garanti for at støtten til opprettelse av arbeidsplasser er knyttet til nyinvestering i materielle 
eller immaterielle aktiva?

   ja  nei

4.2. Er det noen garanti for at støtten vil føre til opprettelse av arbeidsplasser innen tre år etter at investeringen 
er gjennomført?

   ja  nei

 Dersom svaret på ett av de to spørsmålene ovenfor er nei, gjør rede for hvordan myndighetene vil 
etterkomme disse kravene:

 .........................................................................................................................................................................

4.3. Utgjør de opprettede arbeidsplasser en nettoøkning i antallet sysselsatte i den berørte virksomheten i 
forhold til gjennomsnittet for de siste tolv måneder?

   ja  nei

4.4. Er det noen garanti for at sysselsettingen i det støtteberettigede området vil bli opprettholdt i minst fem år?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, hvilke garantier?
 .........................................................................................................................................................................

4.5. Er det noen garanti for at arbeidsplasser som går tapt i løpet av referanseperioden, vil bli trukket fra 
antallet arbeidsplasser som opprettes i samme periode?

   ja  nei

5. Særlige vilkår for investeringsprosjekter i støtteområder som er berettiget til høyere regionalstøtte

5.1. Omfatter støtten en bestemmelse om at mottakeren selv skal bidra med minst 25 % av den samlede 
investering, og at dette bidraget ikke vil bli omfattet av støtte?

   ja  nei

5.2. Hvilken garanti er det for at støtten til nyinvestering (i både materielle og immaterielle aktiva) gjøres 
betinget av at investeringen opprettholdes i minst fem år?

 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

6. Støtte til konsulentbistand og andre tjenester

6.1. Er de støtteberettigede kostnader begrenset til:
 kostnader til tjenester levert av eksterne konsulenter og andre tjenesteytere?

 Oppgi om det dreier seg om løpende eller regelmessige tjenester eller tjenester knyttet til foretakets 
ordinære driftskostnader, som f.eks. løpende skatterådgivning, regelmessig juridisk rådgivning eller 
reklametjenester:

 ..................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................

 kostnader til deltakelse i messer og utstillinger? Oppgi om støtten er knyttet til tilleggskostnader til 
leie, oppføring og drift av utstillingsstanden:

 Er støtten begrenset til første deltakelse i en messe eller utstilling?

   ja  nei

 andre kostnader (særlig når støtten tildeles direkte til tjenesteyteren eller konsulenten)? Oppgi 
vilkårene for dette:

 ..................................................................................................................................................................
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6.2. Oppgi brutto støtteintensitetsgrense: .............................................................................................................
 
 Dersom støtteintensiteten er over 50 % brutto, gjør nærmere rede for nødvendigheten av et slikt støttenivå: 

.........................................................................................................................................................................

6.3. Oppgi den øvre grense for kumulasjon av støtte:
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
7. Støttens nødvendighet

7.1. Må det sendes inn søknad om støtte innen prosjektet igangsettes?

   ja  nei

7.2. Dersom svaret er nei, har EFTA-staten vedtatt bestemmelser som lovfester retten til å motta støtte etter 
objektive kriterier, uten videre overprøving fra EFTA-statens side?

   ja  nei

8. Andre opplysninger

 Før opp alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene i 
henhold til forordning (EF) nr. 70/2001, innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 

 nr. 88/2002 av 25. juni 2002(5).

(5) EFT L 266 av 3.10.2002 og EØS-tillegget nr. 49, jf. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1f. 
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Del III.2 

Ark for tilleggsopplysninger om opplæringsstøtte

  Dette tilleggsopplysningsarket skal benyttes ved melding om individuell støtte i henhold til artikkel 5 
i forordning (EF) nr. 68/2001(1), innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 88/2002 
av 25. juni 2002(2). Det skal også benyttes når individuell støtte eller en støtteordning meldes til 
Overvåkningsorganet av rettssikkerhetshensyn.

1.  Den individuelle støttens eller støtteordningens virkeområde

1.1.  Gjelder støtten sjøtransportnæringen?

   ja  nei

  Dersom svaret er ja, besvar følgende spørsmål:

  Kan det bekreftes at personen som får opplæring, ikke er et aktivt besetningsmedlem, men utgjør 
ekstramannskap om bord?

   ja  nei

  Vil opplæringen finne sted på skip som er registrert i EØS-statene?

   ja  nei

1.2.  Hva er støttens brutto støtteintensitet? Angi nærmere:
  .................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

2.  Type støtteordning eller individuell støtte

  Gjelder støtteordningen eller den individuelle støtten:

2.1.  Særskilt opplæring? 

   ja  nei

  Dersom svaret er ja, gi en beskrivelse av det særskilte opplæringstiltaket:
  ..................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................

2.2.  Generell opplæring?

   ja  nei

  Dersom svaret er ja, gi en beskrivelse av det generelle opplæringstiltaket:
  ..................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................

2.3.  Opplæringsstøtte til vanskeligstilte arbeidstakere?

   ja  nei

  Dersom svaret er ja, gi en beskrivelse av opplæringstiltaket for vanskeligstilte arbeidstakere:
  ..................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................

2.4.  Støtteintensitet

2.4.1  Støtte til generell opplæring

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 68/2001 av 12. januar 2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på opplæringsstøtte, EFT L 10 
av 13.1.2001, s. 20. Endringene fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 363/2004, EUT L 63 av 28.2.2004, s. 20, vil først få anvendelse når 
denne forordningen er blitt innlemmet i EØS-avtalen.

(2) EFT L 266 av 3.10.2002 og EØS-tillegget nr. 49, jf. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1d. 
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2.4.1.1  tildelt utenfor regioner som er støtteberettiget etter EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav a) eller 
artikkel 61 nr. 3 bokstav c)

  Dersom dette er tilfellet, oppgi brutto støtteintensitet for:

  – store foretak: ...............................................................................................................................
  – små og mellomstore bedrifter: ....................................................................................................

  Oppgi støtteintensiteten dersom det dreier seg om opplæring av vanskeligstilte arbeidstakere: 
  ..................................................................................................................................................................

2.4.1.2  tildelt i regioner som er støtteberettiget etter EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav a) eller artikkel 
61 nr. 3 bokstav c)

  Dersom dette er tilfellet, oppgi brutto støtteintensitet for:

  – store foretak: ...............................................................................................................................
  – små og mellomstore bedrifter: ....................................................................................................

  Oppgi støtteintensiteten dersom det dreier seg om opplæring av vanskeligstilte arbeidstakere: 
  ..................................................................................................................................................................

2.4.2  Støtte til særskilt opplæring

2.4.2.1  tildelt utenfor regioner som er støtteberettiget etter EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav a) eller 
artikkel 61 nr. 3 bokstav c)

   ja  nei

  Dersom dette er tilfellet, oppgi brutto støtteintensitet for:

  – store foretak: ...............................................................................................................................
  – små og mellomstore bedrifter: ....................................................................................................

  Oppgi støtteintensiteten dersom det dreier seg om opplæring av vanskeligstilte arbeidstakere: 
  ..................................................................................................................................................................

2.4.2.2  tildelt i regioner som er støtteberettiget etter EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav a) eller artikkel 
61 nr. 3 bokstav c)

  Dersom dette er tilfellet, oppgi brutto støtteintensitet for:

  – store foretak: ...............................................................................................................................
  – små og mellomstore bedrifter: ....................................................................................................

  Oppgi støtteintensiteten dersom det dreier seg om opplæring av vanskeligstilte arbeidstakere: 
  ..................................................................................................................................................................

3.  Støtteberettigede kostnader

  Oppgi de støtteberettigede kostnader i forbindelse med støtteordningen eller den individuelle støtten:

 personalkostnader for lærere og instruktører
 reiseutgifter for lærere og instruktører
 andre løpende kostnader som f.eks. undervisningsmateriell og utstyr
 avskriving av hjelpemidler og utstyr, i den utstrekning de utelukkende brukes til opplæringsprosjektet
 kostnader til veiledning og rådgivning i forbindelse med opplæringsprosjektet
 personalkostnader for deltakerne
 indirekte kostnader (administrasjon, leie, generelle utgifter, transport- og undervisningskostnader 

for deltakerne)
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  Dersom det dreier seg om individuell engangsstøtte på grunnlag av en ordning, må det for hver støtte-
berettiget kostnad framlegges dokumentasjon som klart viser fordelingen på de enkelte poster:

  ..................................................................................................................................................................

4.  Kumulasjon 

  Kan den planlagte støtten etter ordningen eller den individuelle støtten kumuleres med annen støtte?

   ja  nei

  Dersom svaret er ja, kan slik kumulasjon føre til at støtteintensiteten fastsatt i artikkel 4 i forordning 
(EF) nr. 68/2001, innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 88/2002 av 25. juni 
2002(3), blir overskredet?

   ja  nei

5.  Andre opplysninger

  Før opp alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene i 
henhold til forordning (EF) nr. 68/2001, innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 
83/2003 av 20. juni 2002(4).

(3) EFT L 266 av 3.10.2002 og EØS-tillegget nr. 49, jf. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1d. 
(4) EFT L 266 av 3.10.2002 og EØS-tillegget nr. 49, jf. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1d.
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Del III.3

Ark for tilleggsopplysninger om sysselsettingsstøtte

 Dette tilleggsopplysningsarket skal benyttes ved melding om individuell støtte eller støtteordninger i 
henhold til artikkel 9 i forordning (EF) nr. 2204/2002(1), innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens 
beslutning nr. 83/2003 av 20. juni 2003(2). Det skal også benyttes når individuell støtte eller en støtte-
ordning meldes til Overvåkningsorganet av rettssikkerhetshensyn. Dette tilleggsopplysningsarket skal 
dessuten benyttes ved melding om sysselsettingsstøtte i transportnæringen (tildelt i henhold til artikkel 4 nr. 
6 i forordningen om SMB(3) eller i henhold til Overvåkningsorganets retningslinjer for regionalstøtte).

1. Opprettelse av arbeidsplasser

1.1. Er støtteintensiteten beregnet på grunnlag av arbeidskraftkostnadene for de opprettede arbeidsplasser over 
en toårsperiode?

   ja  nei

1.2. Opprettes arbeidsplassene i små og mellomstore bedrifter utenfor områder eller næringer som er støtte-
berettiget etter EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav a) eller artikkel 61 nr. 3 bokstav c)?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, oppgi brutto støtteintensitet: 
 .........................................................................................................................................................................

 Opprettes arbeidsplassene i områder eller næringer som er støtteberettiget etter EØS-avtalens artikkel 61 
nr. 3 bokstav a) eller artikkel 61 nr. 3 bokstav c)?

   ja  nei

1.2.1. Uttykkes støtten i støtteintensitet i forhold til standard referansekostnader?

   ja  nei

 Må det betales skatt av støtten?

   ja  nei

 Oppgi netto støtteintensitet:
 .........................................................................................................................................................................

 Vil støttegrensen bli forhøyd fordi støtten eller støtteordningen også gjelder SMB?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, oppgi den planlagte bruttoøkning:
 .........................................................................................................................................................................

1.2.2. Må støttemottakeren selv yte et bidrag, som ikke kan omfattes av støtte, på minst 25 % av de støtte-
berettigede kostnader?

   ja  nei

1.2.3. Forutsetter støtten at arbeidsplasser som opprettes i store foretak, må opprettholdes i minst tre år?

   ja  nei

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2204/2002 av 12. desember 2002 om anvendelsen av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til 
sysselsetting, EFT L 337 av 13.12.2002, s. 3 og EFT L 349 av 24.12.2002, s. 126.

(2) EUT L 257 av 9.10.2003 og EØS-tillegget nr. 51, jf. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1g. 
(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellomstore bedrifter, 

innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 88/2002 av 25. juni 2002 (EFT L 266 av 3.10. 2002 og EØS-tillegget nr. 49), 
jf. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1f. Endringene fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 364/2004, som utvider virkeområdet for forordning 
70/2001 til å omfatte støtte til forskning og utvikling, EUT L 63 av 28.2.2004, s. 22, vil først få anvendelse når denne forordningen er blitt 
innlemmet i EØS-avtalen.
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 Forutsetter støtten at arbeidsplasser som opprettes i SMB i regioner eller næringer som er berettiget til 
regionalstøtte, må opprettholdes i minst to år?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, hvilken garanti er det for at støtten, enten den er knyttet til nyinvestering eller ikke, 
bare vil bli tildelt dersom arbeidsplassene opprettholdes i minst to eller tre år?

1.2.4. Utgjør de opprettede arbeidsplasser en nettoøkning i antallet sysselsatte, både i den berørte virksomhet og 
i det berørte foretak, i forhold til gjennomsnittet for de siste tolv måneder?

   ja  nei

1.2.5. Har arbeidstakerne som ansettes i de nyopprettede stillingene aldri vært i arbeid, eller har de mistet eller 
er i ferd med å miste sitt tidligere arbeid?

   ja  nei

1.2.6 Forutsetter ordningen at det søkes om støtte før de aktuelle arbeidsplassene blir opprettet?

   ja  nei

 Dersom svaret er nei, har EFTA-staten vedtatt bestemmelser som lovfester retten til å motta støtte etter 
objektive kriterier, uten videre overprøving fra EFTA-statens side?

   ja  nei

1.2.7. Forutsetter ordningen at det søkes om støtte før investeringsprosjektet igangsettes i tilfeller der opprettelsen 
av arbeidsplasser er knyttet til en investering i materielle eller immaterielle aktiva, og arbeidsplassene må 
opprettes innen tre år etter at investeringen er fullført og opprettholdes i minst tre år når det gjelder små 
og mellomstore bedrifter? 

   ja  nei

2. Sysselsetting av vanskeligstilte og funksjonshemmede arbeidstakere

2.1 Er støtteintensiteten beregnet på grunnlag av arbeidskraftkostnadene for de opprettede arbeidsplasser over 
en ettårsperiode? ............................................................................................................................................

   ja  nei

 Overstiger bruttostøtteintensiteten for den samlede støtte til sysselsetting av vanskeligstilte eller 
funksjonshemmede arbeidstakere henholdsvis 50 % og 60 %? 

   ja  nei

2.2 Utgjør sysselsettingen en nettoøkning i antallet ansatte i den berørte virksomheten?

   ja  nei

 Dersom svaret er nei, er stillingen eller stillingene blitt ledige som følge av frivillig avgang, alders-
pensjonering, frivillig reduksjon i arbeidstiden eller lovlig oppsigelse på grunn av forsømmelse, og ikke 
som følge av nedbemanning?

   ja  nei

2.3 Er støtten begrenset til vanskeligstilte arbeidstakere som definert i forordningens artikkel 2 bokstav f)?

   ja  nei

2.4 Er støtten begrenset til funksjonshemmede arbeidstakere som definert i forordningens artikkel 2 bokstav g)?

   ja  nei

 Dersom støtten ikke er begrenset til vanskeligstilte eller funksjonshemmede arbeidstakere som definert 
i forordningens artikkel 2 bokstav f) og g), gjør nærmere rede for hvorfor målgruppene for støtten anses 
som vanskeligstilte:

 .........................................................................................................................................................................
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3. Tilleggskostnader ved sysselsetting av funksjonshemmede arbeidstakere

3.1 Gjelder støtten ansettelse av enkelte arbeidstakere med funksjonshemming og kostnader knyttet til dette? 

   ja  nei

 Dersom dette er tilfellet, må det dokumenteres at vilkårene i forordningens artikkel 6 nr. 2 er oppfylt.

3.2 Gjelder støtten vernede arbeidsplasser?

   ja  nei

 Dersom dette er tilfellet, må det dokumenteres at støtten ikke overstiger kostnadene ved å bygge, installere 
eller utvide det aktuelle anlegget, samt eventuelle kostnader til administrasjon og transport som følge av 
sysselsettingen av funksjonshemmede arbeidstakere:

 .........................................................................................................................................................................

4. Kumulasjon

4.1 Gjelder de øvre grensene for støtte fastsatt i forordningens artikkel 4, 5 og 6 uavhengig av om støtten i 
sin helhet finansieres av statsmidler eller om den delvis finansieres gjennom EFTA-statenes deltakelse i 
fellesskapsprogrammer?

   ja  nei

4.2 Kan den meldte støtten til opprettelse av nye arbeidsplasser kumuleres med annen statsstøtte som definert i 
EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, eller med annen finansiering innenfor rammen av EFTA-statenes deltakelse 
i fellesskapsprogrammer med hensyn til de samme arbeidskraftkostnader?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, kan slik kumulasjon føre til at støtteintensiteten fastsatt i forordningens artikkel 4 nr. 
2 og 3 (støtte til vanskeligstilte og funksjonshemmede arbeidstakere ikke medregnet), blir overskredet?

   ja  nei

4.3 Kan den meldte støtten til opprettelse av nye arbeidsplasser i henhold til forordningens artikkel 4 
kumuleres med annen statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 som gjelder kostnader til en 
investering som er knyttet til de opprettede arbeidsplasser, og som ennå ikke er fullført på det tidspunkt 
arbeidsplassene blir opprettet, eller som ble fullført i løpet av de siste tre årene før arbeidsplassene ble 
opprettet?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, kan slik kumulasjon føre til at støtteintensiteten overstiger den gjeldende øvre 
grense for regional investeringsstøtte fastsatt i retningslinjene for regional investeringsstøtte og i 
støttekartet godkjent av Overvåkningsorganet for hver EFTA-stat, eller den øvre grense fastsatt i gruppe-
unntaksforordning (EF) nr. 70/2001, innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 88/2002 
av 25. juni 2002(4)?

   ja  nei

4.4 Kan støtte til sysselsetting av vanskeligstilte eller funksjonshemmede arbeidstakere etter forordningens 
artikkel 5 og 6 kumuleres med støtte til opprettelse av arbeidsplasser etter artikkel 4 og/eller tilsvarende 
finansiering innenfor rammen av EFTA-statenes deltakelse i fellesskapsprogrammer, med hensyn til de 
samme arbeidskraftkostnader?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, er det noen garanti for at slik kumulasjon ikke vil føre til en brutto støtteintensitet 
på over 100 % av arbeidskraftkostnadene i noen periode da den eller de berørte arbeidstakerne er 
sysselsatt?

(4) EFT L 266 av 3.10.2002 og EØS-tillegget nr. 49, jf EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1f. 
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4.5 Kan støtte til sysselsetting av vanskeligstilte eller funksjonshemmede arbeidstakere etter forordningens 
artikkel 5 og 6 kumuleres med annen statsstøtte til andre formål enn til opprettelse av arbeidsplasser etter 
forordningens artikkel 4 og/eller tilsvarende finansiering innenfor rammen av EFTA-statenes deltakelse i 
fellesskapsprogrammer, med hensyn til de samme arbeidskraftkostnader?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, gjør rede for hvilke ”andre formål” det dreier seg om: 
 .........................................................................................................................................................................

 Dersom svaret er ja, er det noen garanti for at slik kumulasjon ikke vil føre til en brutto støtteintensitet 
på over 100 % av arbeidskraftkostnadene i noen periode da den eller de berørte arbeidstakerne er 
sysselsatt?

   ja  nei

5. Andre opplysninger

 Før opp alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene i 
henhold til forordning (EF) nr. 2204/2002, innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 

 nr. 83/2003 av 20. juni 2003(5). 

(5) EUT L 257 av 9.10.2003 og EØS-tillegget nr. 51, jf EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1g.
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Del III.4

Ark for tilleggsopplysninger om regionalstøtte

 Dette tilleggsopplysningsarket skal benyttes ved melding om støtteordninger eller individuell støtte som 
omfattes av Overvåkningsorganets retningslinjer for nasjonal regionalstøtte(1).

 Skjemaet kan derimot ikke benyttes til å gi melding om nye regionale støttekart. Individuell støtte og støtte-
ordninger som omfattes av virkeområdet for gruppefritaksforordningene, både med hensyn til SMB(2) 
og sysselsetting(3), er selvsagt fritatt for meldeplikt. EFTA-statene bør derfor klart angi hva meldingen 
gjelder. Dersom meldingen gjelder støtte til både store foretak og SMB, kan de dermed be om godkjenning 
bare for førstnevnte gruppe.

 
 Som nevnt i retningslinjene, er regionalstøtte en særskilt form for støtte ettersom den er forbeholdt visse 

regioner. Målet med slik støtte er å bidra til utvikling av vanskeligstilte regioner ved å fremme investering 
og opprettelse av arbeidsplasser som et ledd i en bærekraftig utvikling.

 Unntak fra EØS-avtalens grunnregel om uforenlighet kan forsvares for regionalstøtte bare dersom 
fordelene i form av regionalutvikling veier opp for den konkurransevridning støtten medfører.

1. Type støtteordning eller individuell støtte
 
 Støtteordningen eller den individuelle støtten gjelder

1.1.  Nyinvestering:
  Støtten beregnes som en prosent av investeringsverdien
  Støtten beregnes som en prosent av arbeidskraftkostnadene for nyansatte arbeidstakere 

1.2.  Driftsstøtte

1.3.  Begge deler

1.4. Støtten tildeles
   automatisk, dersom vilkårene i ordningen er oppfylt
  etter beslutning truffet av myndighetene i det enkelte tilfelle

 Dersom støtten tildeles etter en vurdering av det enkelte tilfelle, gi en kort beskrivelse av kriteriene som 
anvendes, og legg ved en kopi av bestemmelsene som gjelder for tildeling av støtten:

 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

1.5. Overholder støtten de regionale støttegrenser fastsatt i det regionale støttekartet som gjelder på det 
tidspunkt støtten blir tildelt, herunder støttegrensene som følger av de formålstjenlige tiltak som skal 
treffes innenfor rammen av de flersektorielle rammebestemmelser(4)?

   ja  nei

(1) Kapittel 25 i EFTAs overvåkningsorgans retningslinjer for statsstøtte om nasjonal regionalstøtte (EFT L 111 av 29.4.1999 og EØS-tillegget 
nr. 18), endret ved EFT L 274 av 26.10.2000 og EØS-tillegget nr. 26. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001 av 12. januar 2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til små og 
mellomstore bedrifter, EFT L 10 av 13.1.2001, s. 33, innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 88/2002 av 25. juni 2002 
(EFT L 266 av 3.10.2002 og EØS-tillegget nr. 49, jf. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1f). Endringene fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 
364/2004, som utvider virkeområdet for forordning 70/2001 til å omfatte støtte til forskning og utvikling, EUT L 63 av 28.2.2004, s. 22, vil 
først få anvendelse når denne forordningen er blitt innlemmet i EØS-avtalen. 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2204/2002 av 12. desember 2002 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til 
sysselsetting, EFT L 337 av 13.12.2002, s. 3, og EFT L 349 av 24.12.2002, s. 126, innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 
nr. 83/2003 av 20. juni 2003 (EUT L 257 av 9.10.2003 og EØS-tillegget nr. 51, jf. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1g).

(4) Vedtak i EFTAs overvåkningsorgans kollegium nr. 263/02/COL av 18. desember 2002 om innføring av kapittel 26A om ”Flersektorielle 
rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprosjekter”. 
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 Omfatter ordningen en henvisning til det gjeldende regionale støttekart?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, angi nærmere:
 .........................................................................................................................................................................

2. Støtte til nyinvestering(5)

2.1. Gjelder ordningen investering i anleggsmidler eller opprettelse av arbeidsplasser i forbindelse med

 etablering av ny virksomhet?
 utvidelse av eksisterende virksomhet?
 igangsetting av ny aktivitet som omfatter en grunnleggende endring i en eksisterende virksomhets 

produkt eller produksjonsprosess (gjennom rasjonalisering, diversifisering eller modernisering)?
 kjøp av en virksomhet som er nedlagt, eller som ville ha blitt nedlagt dersom den ikke ble kjøpt?

2.2. Omfatter støtten en bestemmelse om at mottakeren selv skal bidra med minst 25 % av den samlede 
investering, og at dette bidraget ikke vil bli omfattet av støtte?

   ja  nei

2.3. Forutsetter ordningen at det søkes om støtte før prosjektene igangsettes?

   ja  nei

 Dersom svaret på ett av spørsmålene ovenfor er nei, forklar hvorfor og gjør rede for hvordan myndighetene 
vil etterkomme de nødvendige krav:

 .........................................................................................................................................................................

2.4. Uttykkes støtten i støtteintensitet i forhold til standard referansekostnader?

   ja  nei

 Må det betales skatt av støtten?

   ja  nei

 Oppgi brutto støtteintensitet:
 .........................................................................................................................................................................

 Etter hvilke parametre beregnes støtteintensiteten?

2.4.1.   Tilskudd

 Gjeldende avskrivingsregler:
 .........................................................................................................................................................................

 Redusert sats for beskatning av selskapsoverskudd:
 .........................................................................................................................................................................

2.4.2.    Lån til redusert rente og rentesubsidie

 Rentesubsidien er begrenset til høyst:
 .........................................................................................................................................................................

 Lånets løpetid er begrenset til høyst:
 .........................................................................................................................................................................

 Låneandelen er begrenset til høyst(6):
 .........................................................................................................................................................................

(5) Dette skal forstås i samsvar med bestemmelsen i avsnitt 4 nr. 1 i kapittel 25 om nasjonal regionalstøtte i EFTAs overvåkningsorgans 
retningslinjer for statsstøtte (EFT L 111 av 29.4.1999 og EØS-tillegget nr. 18), som fastsetter at ”formålet med regionalstøtte er å sikre enten 
produktive investeringer (nyinvesteringer) eller opprettelse av arbeidsplasser knyttet til investeringer. Metoden begunstiger derfor verken 
kapitalfaktoren eller sysselsettingsfaktoren.”

(6) Lånebeløpet i prosent eller som en andel av den støtteberettigede investering.
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 Den avdragsfrie perioden er begrenset til høyst:
 .........................................................................................................................................................................

 Oppgi minsterenten ved lån til redusert rente:
 .........................................................................................................................................................................

 Dersom det dreier seg om lån fra staten:

– Er det stilt alminnelig sikkerhet?
 .........................................................................................................................................................................

– Hva er den forventede misligholdsandel?
 .........................................................................................................................................................................

– Settes referanserenten høyere dersom det foreligger en særlig risiko?
 .........................................................................................................................................................................

2.4.3.   Garantiordninger:

 Oppgi hvilke typer lån det stilles garanti for og garantiavgiftene (jf. foregående nr.):
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

 Hva er den forventede misligholdsandel?
 .........................................................................................................................................................................

 Gi opplysninger som gjør det mulig å beregne garantiens støtteintenitet, herunder løpetid, låneandel og 
beløp:

 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

2.5. Er utskiftningsinvestering utelukket fra ordningen(7)?

   ja  nei

 Dersom svaret er nei, utfylles delen som omhandler driftsstøtte.

2.6. Er støtte til foretak i vanskeligheter(8) og/eller til finansiell omstrukturering av foretak i vanskeligheter 
utelukket fra ordningen?

   ja  nei

 Dersom svaret er nei, vil tildeling av investeringsstøtte til et stort foretak i løpet av omstruktureringsperioden 
bli meldt særskilt?

   ja  nei

2.7. Gjelder de støtteberettigede kostnader etter ordningen:

2.7.1.    Investering i materielle aktiva

 Investeringsverdien er fastsatt som en prosent av(9):
    grunn
    bygninger
    anlegg/maskiner (utstyr)

(7) Utskiftningsinvesteringer anses å høre inn under driftsstøtte, og kan ikke omfattes av støtte til nyinvestering. 
(8) Som definert i kapittel 16 i EFTAs overvåkningsorgans retningslinjer for statsstøtte om krisestøtte og omstruktureringsstøtte til foretak i 

vanskeligheter (EFT L 274 av 26.10.2000 og EØS-tillegget nr. 48). 
(9) I transportnæringen kan kostnader til kjøp av transportmateriell ikke inngå i standardberegningsgrunnlaget. Slike kostnader er ikke berettiget 

til støtte til nyinvestering.
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 Gi en kort beskrivelse(10): 
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

 Ved overtakelse av en virksomhet av den type som investeringsstøtten er beregnet på, er det noen garanti 
for at den berørte virksomheten ikke tilhører et foretak i vanskeligheter?  

   ja  nei

 Er det tilstrekkelig garanti for at tidligere tildelt støtte til kjøp av aktiva er tatt i betraktning/trukket fra før 
overtakelsen finner sted i samsvar med nr. 4.5 i retningslinjene for regionalstøtte?

   ja  nei

 Er det tilstrekkelig garanti for at transaksjonene skjer på markedsvilkår?

   ja  nei

 Dersom svaret på ett av de tre spørsmålene ovenfor er nei, gjør rede for hvordan myndighetene vil etter-
komme de nødvendige krav:

 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

2.7.2.    Investering i immaterielle aktiva

 Investeringsverdien er beregnet på grunnlag av kostnader til teknologioverføring gjennom kjøp av:
 patenter
 produksjonslisenser eller patentert fagkunnskap
 ikke-patentert fagkunnskap 

 Gi en kort beskrivelse(11):
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

 Omfatter ordningen en bestemmelse som fastsetter at de støtteberettigede kostnader til investering i 
immaterielle aktiva ikke må overskride 25 % av standardberegningsgrunnlaget for store foretak?

   ja  nei

 Dersom svaret er nei, forklar hvorfor og gjør rede for hvordan myndighetene vil etterkomme dette 
kravet:

 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

 Dersom det dreier seg om store foretak, er det noen garanti for at de støtteberettigede aktiva

2.7.2.1.   utelukkende vil bli benyttet i den virksomhet som mottar støtten?

2.7.2.2.   betraktes som avskrivbare aktiva?

2.7.2.3.   er kjøpt fra tredjemann på markedsvilkår? 

(10) Av beskrivelsen bør det framgå hvordan myndighetene vil sikre overholdelse av bestemmelsene i avsnitt 25.4. nr. 6-9 i kapittel 25 om nasjonal 
regionalstøtte i EFTAs overvåkningsorgans retningslinjer for statsstøtte, EFT L 111 av 29.4.1999 og EØS-tillegget nr. 18. 

(11) Av beskrivelsen bør det framgå hvordan myndighetene vil sikre overholdelse av bestemmelsene i avsnitt 25.4. nr. 10-12 i kapittel 25 om 
nasjonal regionalstøtte i EFTAs overvåkningsorgans retningslinjer for statsstøtte, EFT L 111 av 29.4.1999 og EØS-tillegget nr. 18.
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 Dersom noen av disse vilkårene ikke uttrykkelig framgår av ordningen, forklar hvorfor og gjør rede 
for hvordan myndighetene vil sikre at de immaterielle aktiva som det ytes støtte til, forblir i den 
støtteberettigede regionen og ikke overføres til andre regioner:

 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

 Hvilken garanti er det for at støtten til nyinvestering (i både materielle og immaterielle aktiva) gjøres 
betinget av at investeringen opprettholdes i minst fem år?

 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

2.8. Dersom støtten til nyinvestering er knyttet til sysselsettingsstøtte, kan myndighetene garantere at 
kumulasjonsreglene vil bli overholdt?

 .........................................................................................................................................................................

2.9. Støtte til opprettelse av arbeidsplasser knyttet til nyinvestering

2.9.1. Er det noen garanti for at støtten til opprettelse av arbeidsplasser er knyttet til gjennomføring av et 
nyinvesteringsprosjekt?

   ja  nei

 Er det noen garanti for at arbeidsplassene vil bli opprettet innen tre år etter at investeringen er fullført?

   ja  nei

 Dersom svaret på ett av spørsmålene ovenfor er nei, gjør rede for hvordan myndighetene vil etterkomme 
disse kravene: 

 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

 Dersom investeringen ikke er forbundet med etablering av ny virksomhet, oppgi referanseperioden som 
legges til grunn for å beregne antallet opprettede arbeidsplasser:

 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

2.9.2. Er det noen garanti for at de opprettede arbeidsplasser fører til en nettoøkning i antallet arbeidsplasser i en 
virksomhet i forhold til gjennomsnittet i en referanseperiode?

   ja  nei

 Er det noen garanti for at arbeidsplasser som går tapt i løpet av referanseperioden, vil bli trukket fra 
antallet arbeidsplasser som opprettes i samme periode(12)?

   ja  nei

 Dersom svaret på ett av spørsmålene ovenfor er nei, gjør rede for hvordan myndighetene vil etterkomme 
disse kravene:

 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

2.9.3. Oppgi om støtten er beregnet på grunnlag av:
 en prosent av arbeidskraftkostnadene per opprettet arbeidsplass
 et fast beløp per opprettet arbeidsplass
 annet (f.eks. en progressiv sats per opprettet arbeidsplass). Angi nærmere:

 .........................................................................................................................................................................

(12) Antallet arbeidsplasser tilsvarer antallet årsverk, dvs. antallet heltidsansatte over ett år. Deltidsarbeid og sesongarbeid er brøkdeler av et 
årsverk.
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 Gjør rede for de parametre som er lagt til grunn for å beregne støtteintensiteten:
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

2.9.4. Er det noen garanti for at de opprettede arbeidsplasser vil bli opprettholdt i minst fem år?
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

3. Driftsstøtte

3.1. Gjør rede for hvordan tildelingen av driftsstøtte kan anses å bidra direkte til regionalutvikling:
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

3.2. Hvilke strukturelle problemer skal driftsstøtten bøte på?
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

3.3. På hvilken måte er det sikret at støttens art og omfang står i rimelig forhold til de ulemper den skal veie 
opp for?

 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

3.4. På hvilken måte er det sikret at støtten er gradvis avtakende og begrenset i tid?
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

4. Særlige spørsmål vedrørende de ytterste randområder eller regioner med lav befolkningstetthet

4.1. Dersom støtten ikke er gradvis avtakende og ikke er begrenset i tid, oppgi om følgende vilkår er oppfylt:

4.1.1. Går støtten til et av de ytterste randområder eller til en region med lav befolkningstetthet?

   ja  nei

4.1.2. Skal støtten delvis veie opp for tilleggskostnader til transport?

   ja  nei

 Dokumenter at det foreligger slike tilleggskostnader og oppgi etter hvilken metode beløpet er 
beregnet(13):

 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

 Oppgi det høyest tillatte støttebeløp (på grunnlag av forholdet støtte per kilometer eller forholdet støtte per 
kilometer og støtte per vektenhet) og hvor stor del av tilleggskostnadene støtten dekker i prosent:

 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

(13) Av beskrivelsen bør det framgå hvordan myndighetene vil sikre at det bare vil bli tildelt støtte til tilleggskostnader til transport innenfor 
nasjonale grenser, at støtten vil bli beregnet på grunnlag av den mest økonomiske transportmåten og den korteste vei mellom produksjons- 
eller bearbeidingsstedet og utsalgsstedene, og at det ikke kan tildeles støtte til transport av produkter fra virksomheter som ikke har noen 
alternativ beliggenhet.
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5. Støtteordningens virkeområde

5.1. Får støtteordningen anvendelse på transportnæringen?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, omfatter ordningen en bestemmelse om at transportmateriell er utelukket fra de 
støtteberettigede investeringskostnader(14)?

   ja  nei

6. Overholdelse av særlige sektorregler og de flersektorielle rammebestemmelser

6.1. Er ordningen i samsvar med særlige regler som f.eks. forbudet mot tildeling av støtte til stålindustrien(15) 
og/eller til kunstfiberindustrien(16)?

   ja  nei

6.2. Med hensyn til støtte tildelt etter 1. januar 2003: Omfatter ordningen plikt til å gi enkeltmelding i samsvar 
med avsnitt 26A.3 nr. 1 i de flersektorielle rammebestemmelser av 2002(17)?

   ja  nei

6.3. Med hensyn til støtte tildelt før 1. januar 2004: Omfatter ordningen en bestemmelse om at støtte til store 
investeringsprosjekter skal meldes særskilt?

   ja  nei

 Dersom svaret på ett av spørsmålene ovenfor er nei, gjør rede for hvordan myndighetene vil etterkomme 
de nødvendige krav:

 .........................................................................................................................................................................

7. Andre opplysninger

 Før opp alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene i 
henhold til reglene om nasjonal regionalstøtte i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte. 

(14) Med unntak av rullende jernbanemateriell som definert i artikkel 4 nr. 5 i kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001, EFT L 10 av 13.1.2001, s. 33, 
innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 88/2002 av 25. juni 2002. Endringene fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 
364/2004, som utvider virkeområdet for forordning 70/2001 til å omfatte støtte til forskning og utvikling, EUT L 63 av 28.2.2004, s. 22, vil 
først få anvendelse når denne forordningen er blitt innlemmet i EØS-avtalen.

(15) Som definert i vedlegg B til kapittel 26A om flersektorielle rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprosjekter i EFTAs 
overvåkningsorgans retningslinjer for statsstøtte (ennå ikke offentliggjort).

(16) Som definert i vedlegg D til kapittel 26A om flersektorielle rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprosjekter i EFTAs 
overvåkningsorgans retningslinjer for statsstøtte (ennå ikke offentliggjort). 

(17) I henhold til kapittel 26A om flersektorielle rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprosjekter i EFTAs overvåkningsorgans 
retningslinjer for statsstøtte skal EFTA-statene ”gi enkeltmelding om alle tilfeller av regional investeringsstøtte der den planlagte støtten 
overstiger det høyest tillatte støttebeløp som kan tildeles en investering etter skalaen og reglene fastsatt i avsnitt 26A.3. nr. 1”.
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Del III.5

Ark for tilleggsopplysninger om støtte etter de flersektorielle rammebestemmelser(1)

 Dette tilleggsopplysningsarket skal benyttes ved melding om støtte som omfattes av de flersektorielle 
rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprosjekter(2).

1. Ytterligere opplysninger om støttemottakerne 

1.1. Strukturen på det eller de foretak som investerer i prosjektet

1.1.1. Støttemottakerens identitet

1.1.2. Oppgi om støttemottakeren er en annen juridisk person enn det eller de foretak som finansierer prosjektet 
eller som støtten utbetales til, og gjør rede for forskjellen:

 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

1.1.3. Oppgi navnet på støttemottakerens morkonsern og beskriv konsernstrukturen og eierforholdene i hvert 
morselskap:

 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

1.2. Gi følgende opplysninger for de siste tre regnskapsår for hvert foretak som investerer i prosjektet:

1.2.1. Omsetning på verdensplan, i EØS og i den berørte EFTA-staten:
 .........................................................................................................................................................................

1.2.2. Overskudd etter skatt og likviditetsregnskap (på konsernnivå):
 .........................................................................................................................................................................

1.2.3. Antall ansatte på verdensplan, i EØS og i den berørte EFTA-staten:
 .........................................................................................................................................................................

1.2.4. Omsetning fordelt på markeder: i den berørte EFTA-staten, i EØS for øvrig og utenfor EØS
 .........................................................................................................................................................................

1.2.5. Reviderte regnskaper og årsberetninger for de siste tre år:
 .........................................................................................................................................................................

1.3. Ved investering i et eksisterende industrianlegg gis følgende opplysninger for de siste tre regnskapsår:

1.3.1. Samlet omsetning:
 .........................................................................................................................................................................

1.3.2. Overskudd etter skatt og likviditetsregnskap:
 .........................................................................................................................................................................

1.3.3. Antall ansatte:
 .........................................................................................................................................................................

 (1) For støtte tildelt utenfor godkjente støtteordninger må EFTA-staten gi detaljerte opplysninger om støttens positive virkning i det berørte 
støtteberettigede området.

 (2) Kapittel 26A i EFTAs overvåkningsorgans retningslinjer for statsstøtte om flersektorielle rammebestemmelser for regionalstøtte til store 
investeringsprosjekter (ennå ikke offentliggjort i EUT og i EØS-tillegget, men tilgjengelig på Overvåkningsorganets nettsted).
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1.3.4. Omsetning fordelt på markeder: i den berørte EFTA-staten, i EØS for øvrig og utenfor EØS
 .........................................................................................................................................................................

2. Støtten

 For hvert støttetiltak gis følgende opplysninger:

2.1. Støttebeløp

2.1.1. Nominelt støttebeløp samt brutto og netto tilskuddsekvivalent:
 .........................................................................................................................................................................

2.1.2. Er støttetiltaket underlagt selskapsskatt (eller annen direkte beskatning)? Dersom bare delvis, oppgi i 
hvilken grad:

 .........................................................................................................................................................................

2.1.3. Gi en fullstendig tidsplan for utbetaling av den planlagte støtten. For hele den planlagte støttepakken gis 
følgende opplysninger:

 .........................................................................................................................................................................

2.2. Beskrivelse av støttetiltakene

2.2.1. Er noen av tiltakene i støttepakken ennå ikke fastlagt?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, angi nærmere:
 .........................................................................................................................................................................

2.2.2. Oppgi hvilke av tiltakene nevnt ovenfor som ikke utgjør statsstøtte, og av hvilken grunn:
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

2.3. Finansiering med fellesskapsmidler (EIB, EKSF-midler, sosialfondet, regionalfondet, annet):

2.3.1. Vil noen av tiltakene nevnt ovenfor bli samfinansiert gjennom fellesskapsprogrammer? Forklar nærmere.
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

2.3.2. Vil det bli anmodet om ytterligere støtte til samme prosjekt fra andre europeiske eller internasjonale finans-
institusjoner?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, for hvilke beløp?
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

3. Prosjektet som tildeles støtte

3.1. Prosjektets varighet (oppgi når den nye produksjonen ventes å komme i gang, og hvilket år anlegget ventes 
å nå full produksjonskapasitet):

 .........................................................................................................................................................................

3.2. Beskrivelse av prosjektet
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3.2.1. Oppgi prosjekttype og om det dreier seg om en nyetablering, en kapasitetsutvidelse eller annet:
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

3.2.2. Gi en kort generell beskrivelse av prosjektet:
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

3.3. Fordeling av prosjektkostnadene

3.3.1. Oppgi de samlede kostnader til investering i anleggsmidler som vil bli avskrevet i løpet av prosjektets 
levetid:

 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

3.3.2. Foreta en detaljert fordeling av kapitalkostnadene og andre kostnader knyttet til investeringsprosjektet:
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

3.4. Finansiering av de samlede prosjektkostnader:
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

4. Beskrivelse av produkter og markeder

4.1. Beskrivelse av produktet eller produktene som er gjenstand for prosjektet

4.1.1. Oppgi hvilke produkter som vil bli framstilt ved anlegget som mottar støtte etter at investeringen er 
fullført, og hvilken (del)næring produktene hører inn under (oppgi Prodcom-kode eller CPA-kode for 
prosjekter i tjenesteytende næringer):

 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

4.1.2. Hvilke produkter vil bli erstattet? Dersom de erstattede produktene ikke blir framstilt ved samme anlegg, 
oppgi hvor de i dag blir framstilt: 

 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

4.1.3. Hvilke andre produkter kan framstilles ved det nye anlegget til lave merkostnader eller helt uten 
merkostnader? 

 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
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4.2. Kapasitet

4.2.1. Anslå prosjektets innvirkning på støttemottakerens samlede utnyttbare kapasitet i EØS (herunder på 
konsernnivå) for hvert av de berørte produktene (i enheter per år for året før prosjektet igangsettes og ved 
fullføring av prosjektet):

 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

4.2.2. Gi et anslag over den samlede kapasitet til alle produsenter i EØS for hvert av de berørte produktene: 
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

4.3. Markedsdata

4.3.1. Gi opplysninger om det synlige forbruk av det eller de berørte produktene for hvert av de siste seks 
regnskapsår. Svaret illustreres om mulig med statistikk utarbeidet av andre kilder: 

 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

4.3.2. Gi en prognose over utviklingen i det synlige forbruk av det eller de berørte produktene for de neste tre 
regnskapsår. Svaret illustreres om mulig med statistikk utarbeidet av uavhengige kilder 

 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

4.3.3. Er det relevante marked i tilbakegang, og av hvilke grunner?
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

4.3.4. Anslå markedsandelen (i verdi) til støttemottakeren eller den gruppe støttemottakeren tilhører, for året før 
prosjektet igangsettes og ved fullføring av prosjektet: 

 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

5. Andre opplysninger

 Før opp alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene i 
henhold til de flersektorielle rammebestemmelsene. 
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Del III.6.a

Ark for tilleggsopplysninger om støtte til forskning og utvikling: støtteordninger

 Dette tilleggsopplysningsarket skal benyttes ved melding om støtteordninger som omfattes av reglene 
om støtte til forskning og utvikling(1) i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte. Det skal også 
benyttes ved melding om ordninger for forsknings- og utviklingsstøtte til små og mellomstore bedrifter som 
ikke omfattes av gruppeunntaksforordningen for SMB(2).

1. Forskningsstadiet

 Støtteberettigede forsknings- og utviklingsstadier 

1.1. Forundersøkelser:

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, hvilket forskningsstadium gjelder undersøkelsen?

 Grunnforskning
 Industriell forskning
 Utvikling før konkurransestadiet

 Dersom svaret er ja, gi eksempler på prosjekter av betydning: 
 .........................................................................................................................................................................

1.2. Grunnforskning:

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, gi eksempler på prosjekter av betydning:
 .........................................................................................................................................................................

1.3. Industriell forskning:

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, gi eksempler på prosjekter av betydning: 
 .........................................................................................................................................................................

1.4. Utvikling før konkurransestadiet:

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, gi eksempler på prosjekter av betydning: 
 .........................................................................................................................................................................

1.5. Registrering og fornyelse av patenter for SMB:

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, oppgi forskningsstadiet:
 Grunnforskning
 Industriell forskning
 Utvikling før konkurransestadiet

(1) Kapittel 14 i EFTAs overvåkningsorgans retningslinjer for statsstøtte om statsstøtte til forskning og utvikling, EFT L 245 av 26.9.1996 og 
EØS-tillegget nr. 43, og senere endringer, EFT C 293 av 28.11.2002 og EØS-tillegget nr. 59. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellomstore bedrifter, 
EFT L 10 av 13.1.2001, s. 33. Dette gruppeunntaket er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 88/2002 av 25. juni 2002, 
EFT L 266 av 3.10.2002, s. 56 og EØS-tillegget nr. 49. Endringene fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 364/2004 av 25.2.2004 vil først 
få anvendelse når denne forordningen er innlemmet i EØS-avtalen.
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2. Ytterligere opplysninger om støttemottakeren

2.1. Er støttemottakerne institusjoner for høyere utdanning eller forskning?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, gi et anslag over antallet berørte institusjoner:
 .........................................................................................................................................................................

 Dersom svaret er ja, oppgi om også andre virksomheter mottar støtte:

   ja  nei

 Dreier det seg om offentlige institusjoner for høyere utdanning eller forskning?

   ja  nei

2.2. Annet (angi nærmere) ....................................................................................................................................

3. Forskningssamarbeid

 For at Overvåkningsorganet skal kunne undersøke om bidrag fra en offentlig forskningsinstitusjon til et 
FoU-prosjekt utgjør støtte, besvares følgende spørsmål: 

3.1. Innebærer prosjektene at ideelle offentlige institusjoner for høyere utdanning eller forskning utfører 
forskning på vegne av eller i samarbeid med foretak?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, angi nærmere:

– Får de ideelle offentlige institusjoner for høyere utdanning eller forskning betaling til markedspris for 
tjenestene de yter?

   ja  nei

eller

– Blir prosjektkostnadene i sin helhet dekket av foretakene?

   ja  nei

eller

– Dersom de forskningsresultater som ikke gir opphav til immaterialrettigheter, kan formidles på bredt 
grunnlag, blir eventuelle immaterialrettigheter til fulle tildelt de ideelle, offentlige institusjoner?

   ja  nei

eller

– Mottar de ideelle, offentlige institusjoner godtgjøring tilsvarende markedspris fra foretakene for 
immaterialrettigheter som følger av forskningsprosjektet, og som foretakene er rettighetshavere til, 
samt for resultater som ikke gir opphav til immaterialrettigheter, men som kan formidles på bredt 
grunnlag til interesserte tredje parter?

   ja  nei

3.2. Utføres prosjektene i samarbeid med flere foretak?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, hva er vilkårene for samarbeidet?

4. Forskning bestilt av staten 

4.1. Innebærer prosjektene at offentlige myndigheter gir foretak FoU-oppdrag?

   ja  nei
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 Dersom svaret er ja, blir det anvendt en åpen anbudskonkurranse?

   ja  nei

4.2. Innebærer prosjektene at offentlige myndigheter kjøper foretaks FoU-resultater?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, blir det anvendt en åpen anbudskonkurranse?

   ja  nei

5. Støttevilkår

 Støtte knyttet til en FoU-avtale inngått med industriforetak (angi nærmere):
..................................................................................................................................................................

 Forskudd som skal betales tilbake dersom prosjektet lykkes (oppgi beløp og vilkårene for tilbake-
betaling, særlig kriteriene for bedømming av om et prosjekt har ”lykkes”)
..................................................................................................................................................................

 Annet (angi nærmere):
..................................................................................................................................................................

6. Støtteberettigede kostnader

 Kostnader til personell som utelukkende arbeider innen forskningsvirksomheten:
..................................................................................................................................................................

 Kostnader til kapitalvarer (utstyr og instrumenter) som utelukkende og på varig grunnlag benyttes i 
forskningsvirksomheten:
..................................................................................................................................................................

 Kostnader til grunn og lokaler som utelukkende og på varig grunnlag benyttes i forskningsvirksomheten 
(unntatt ved salg på kommersielle vilkår): 
..................................................................................................................................................................

 Kostnader til konsulentbistand og tilsvarende tjenester som utelukkende gjelder forskningsvirksomheten, 
herunder innkjøpt forskning, teknisk kunnskap, patenter o.l.
..................................................................................................................................................................

 Andre generelle kostnader som er en direkte følge av forskningsvirksomheten:
..................................................................................................................................................................

Dersom det er relevant, oppgi forskningsutgiftenes fordeling på FoU som tildeles støtte og FoU som ikke 
tildeles støtte: 

 .........................................................................................................................................................................

Oppgi hvordan budsjettet er fordelt på foretak, forskningssentre og universiteter: 
 .........................................................................................................................................................................

 Andre driftskostnader (kostnader til materiell, leveranser o.l. som er direkte knyttet til 
forskningsvirksomheten)

7. Støtteintensitet

7.1. Brutto støtteintensitet
 Utredningsfase eller forundersøkelser: ........................................................................................................
 Grunnforskning: ........................................................................................................
 Industriell forskning: ........................................................................................................
 Utvikling før konkurransestadiet: ........................................................................................................
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7.2. Dersom det dreier seg om støtte til registrering eller fornyelse av patenter for SMB, oppgi hvilken 
forskningsvirksomhet som danner grunnlag for patentet: .............................................................................

 Planlagt støtteintensitet: .................................................................................................................................

7.3. Omfatter den samme FoU-virksomhet flere forskningsstadier?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, hvilke? ...........................................................................................................................

 Anvendt støtteintensitet: ................................................................................................................................

7.4. Tillegg i støtteintensitet:

 Oppgi eventuelle tillegg for støtte til SMB

 Er forskningsvirksomheten i samsvar med et særskilt prosjekt eller program utført som et ledd i 
Fellesskapets løpende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, hva er tillegget i støtteintensitet? ..................................................................................

 Oppgi tittelen på det særskilte prosjektet eller programmet som utføres som et ledd i Fellesskapets løpende 
rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling, om mulig ved bruk av anbudsreferansen (”call 
identifier”, se nettstedet for CORDIS: www.cordis.lu).

 Omfatter virksomheten som inngår i et særskilt prosjekt eller program utført som et ledd i Fellesskapets 
løpende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling samarbeid over landegrensene mellom 
foretak og offentlige forskningsorganer eller mellom minst to uavhengige partnere fra to stater, og er 
resultatene sikret bred formidling og offentliggjøring?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, hva er tillegget i støtteintensitet?
 .........................................................................................................................................................................

 Utføres FoU-virksomheten som mottar støtte, i en region som er støtteberettiget etter EØS-avtalens 
artikkel 61 nr. 3 bokstav a) eller c) på det tidspunkt støtten blir tildelt?

   ja  nei

 Hva er tillegget i støtteintensitet? ..................................................................................................................

 Dersom forskningsvirksomheten ikke er i samsvar med et særskilt prosjekt eller program utført som et 
ledd i Fellesskapets løpende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling, oppgi om minst ett av 
følgende vilkår er oppfylt:

– prosjektet omfatter faktisk samarbeid over landegrensene mellom minst to uavhengige partnere fra to 
stater, særlig som et ledd i samordningen av ulike lands politikk på området forskning og teknologisk 
utvikling

   ja  nei

– prosjektet omfatter faktisk samarbeid mellom foretak og offentlige forskningsorganer, særlig som et 
ledd i samordningen av ulike lands politikk på området forskning og teknologisk utvikling

   ja  nei

– prosjektet følges opp av bred formidling og offentliggjøring av resultatene, tildeling av patentlisenser 
eller andre egnede tiltak på vilkår tilsvarende dem som gjelder for spredning av resultater fra forskning 
og teknologisk utvikling i Fellesskapet

   ja  nei
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Dersom minst ett av vilkårene ovenfor er oppfylt, hva er tillegget i støtteintensitet?
.........................................................................................................................................................................

7.5. Ved kumulasjon av tillegg og intensitetsnivåer oppgis støtteintensitetsgrensen for hvert forsknings-
stadium:

 .........................................................................................................................................................................

8. Støttens stimulansevirkning

8.1. Dersom det dreier seg om støtte til store foretak, gi opplysninger som gjør det mulig å vurdere støttens 
stimulansevirkning:

 .........................................................................................................................................................................

8.2. Fastsetter ordningen at den årlige gjennomføringsrapporten skal gjøre rede for støttens stimulansevirkning 
hver gang det tildeles støtte til store foretak?

   ja  nei

9. Flernasjonale aspekter

9.1. Har prosjektene (ordningen/programmet) flernasjonale aspekter?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, angi nærmere: ...............................................................................................................

9.2. Omfatter FoU-prosjektene samarbeid med partnere i andre land?

 Dersom dette er tilfellet, oppgi:

a) hvilke andre EØS-stater ...........................................................................................................................
b) hvilke andre tredjeland ............................................................................................................................
c) hvilke foretak i andre land .......................................................................................................................

9.3. Oppgi hvordan de samlede kostnader er fordelt på partnerne: 
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

10. Tilgang til resultatene

 Hvem eier FoU-resultatene?

10.1. Gjelder det særlige vilkår for tildeling av lisenser for FoU-resultatene?
 .........................................................................................................................................................................

10.2. Gjelder det særlige regler for offentliggjøring/formidling av FoU-resultatene? 

   ja  nei

10.3. Hvilke tiltak er planlagt med hensyn til senere bruk/utvikling av resultatene?
 .........................................................................................................................................................................

10.4. Forutsettes det at resultatene av offentlig finansierte FoU-prosjekter skal gjøres tilgjengelige for foretak i 
hele EØS på like vilkår?

   ja  nei
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11. Informasjons- og kontrolltiltak

11.1. Hvilke informasjons- og kontrolltiltak er truffet for å sikre at prosjekter som tildeles støtte, er i samsvar 
med målene fastsatt i de relevante lovbestemmelser? 

 .........................................................................................................................................................................

11.2. Gjør rede for hvordan Overvåkningsorganet vil bli underrettet om ordningens gjennomføring: 
 .........................................................................................................................................................................

11.3. Andre relevante opplysninger, herunder et anslag over antallet opprettede eller bevarte arbeidsplasser:
 .........................................................................................................................................................................

12. Andre opplysninger

 Før opp alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene i henhold 
til reglene om støtte til forskning og utvikling i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte. 
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Del III.6.b

Ark for tilleggsopplysninger om støtte til forskning og utvikling: individuell støtte

 Dette tilleggsopplysningsarket skal benyttes ved melding om støtteordninger som omfattes av reglene 
om støtte til forskning og utvikling(1) i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte. Det skal også 
benyttes ved melding om individuell forsknings- og utviklingsstøtte til små og mellomstore bedrifter som 
ikke omfattes av gruppeunntaksforordningen for SMB(2).

1. Forskningsstadiet

 Støtteberettigede forsknings- og utviklingsstadier

1.1. Forundersøkelser:

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, hvilket forskningsstadium gjelder undersøkelsen?

  Grunnforskning
  Industriell forskning
  Utvikling før konkurransestadiet

 Dersom svaret er ja, gi eksempler på prosjekter av betydning: 
 .........................................................................................................................................................................

1.2. Grunnforskning:

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, gi eksempler på prosjekter av betydning: 
 .........................................................................................................................................................................

1.3. Industriell forskning:

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, gi eksempler på prosjekter av betydning:
 .........................................................................................................................................................................

1.4. Utvikling før konkurransestadiet:

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, gi eksempler på prosjekter av betydning:
 .........................................................................................................................................................................

1.5. Registrering og fornyelse av patenter for SMB:

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, oppgi forskningsstadiet:

  Grunnforskning
  Industriell forskning
  Utvikling før konkurransestadiet

 (1) Kapittel 14 i EFTAs overvåkningsorgans retningslinjer for statsstøtte om statsstøtte til forskning og utvikling, EFT L 245 av 26.9.1996 og 
EØS-tillegget nr. 43, og senere endringer, EFT C 293 av 28.11.2002 og EØS-tillegget nr. 59. 

 (2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellomstore bedrifter, 
EFT L 10 av 13.1.2001, s. 33. Dette gruppeunntaket er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 88/2002 av 25. juni 2002, 
EFT 266 av 3.10.2002, s. 56 og EØS-tillegget nr. 49. Endringene fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 364/2004 av 25.2.2004 vil først få 
anvendelse når denne forordningen er blitt innlemmet i EØS-avtalen.
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2. Ytterligere opplysninger om støttemottakeren

2.1. Er støttemottakerne institusjoner for høyere utdanning eller forskning?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, gi et anslag over antallet berørte institusjoner:
 .........................................................................................................................................................................

 Dersom svaret er ja, oppgi om også andre virksomheter mottar støtte:

   ja  nei

 Dreier det seg om offentlige institusjoner for høyere utdanning eller forskning?

   ja  nei

2.2. Annet (angi nærmere) ....................................................................................................................................

3. Forskningssamarbeid

 For at Overvåkningsorganet skal kunne undersøke om bidrag fra en offentlig forskningsinstitusjon til et 
FoU-prosjekt utgjør støtte, besvares følgende spørsmål:

3.1. Innebærer prosjektene at ideelle offentlige institusjoner for høyere utdanning eller forskning utfører 
forskning på vegne av eller i samarbeid med foretak?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, angi nærmere:

– Får de ideelle offentlige institusjoner for høyere utdanning eller forskning betaling til markedspris for 
tjenestene de yter?

   ja  nei

eller

– Blir prosjektkostnadene i sin helhet dekket av foretakene?

   ja  nei

eller

– Dersom de forskningsresultater som ikke gir opphav til immaterialrettigheter, kan formidles på bredt 
grunnlag, blir eventuelle immaterialrettigheter til fulle tildelt de ideelle, offentlige institusjoner?

   ja  nei

eller

– Mottar de ideelle, offentlige institusjoner godtgjøring tilsvarende markedspris fra foretakene for 
immaterialrettigheter som følger av forskningsprosjektet, og som foretakene er rettighetshavere til, 
samt for resultater som ikke gir opphav til immaterialrettigheter, men som kan formidles på bredt 
grunnlag til interesserte tredje parter?

   ja  nei

3.2. Utføres prosjektene i samarbeid med flere foretak?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, hva er vilkårene for samarbeidet?
 .........................................................................................................................................................................
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4. Forskning bestilt av staten

4.1. Innebærer prosjektene at offentlige myndigheter gir foretak FoU-oppdrag?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, blir det anvendt en åpen anbudskonkurranse?

   ja  nei

4.2. Innebærer prosjektene at offentlige myndigheter kjøper foretaks FoU-resultater?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, blir det anvendt en åpen anbudskonkurranse?

   ja  nei

5. Støttevilkår

 Støtte knyttet til en FoU-avtale inngått med industriforetak (angi nærmere): 
 ..................................................................................................................................................................

 Forskudd som skal betales tilbake dersom prosjektet lykkes (oppgi beløp og vilkårene for tilbake-
betaling, særlig kriteriene for bedømming av om et prosjekt har ”lykkes”)

 ..................................................................................................................................................................

 Annet (angi nærmere):
 ..................................................................................................................................................................

6. Støtteberettigede kostnader

 Kostnader til personell som utelukkende arbeider innen forskningsvirksomheten:
 ..................................................................................................................................................................

 Kostnader til kapitalvarer (utstyr og instrumenter) som utelukkende og på varig grunnlag benyttes i 
forskningsvirksomheten: ..........................................................................................................................

 Kostnader til grunn og lokaler som utelukkende og på varig grunnlag benyttes i forskningsvirksomheten 
(unntatt ved salg på kommersielle vilkår): ...........................................................................................

 Kostnader til konsulentbistand og tilsvarende tjenester som utelukkende gjelder forskningsvirksomheten, 
herunder innkjøpt forskning, teknisk kunnskap, patenter o.l.

 ..................................................................................................................................................................

 Andre generelle kostnader som er en direkte følge av forskningsvirksomheten:
 ..................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................

 Dersom det er relevant, oppgi forskningsutgiftenes fordeling på FoU som tildeles støtte og FoU som ikke 
tildeles støtte:

 .........................................................................................................................................................................

 Oppgi hvordan budsjettet er fordelt på foretak, forskningssentre og universiteter: 
 .........................................................................................................................................................................
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7. Støtteintensitet

7.1. Brutto støtteintensitet
 Utredningsfase eller forundersøkelser: ........................................................................................................
 Grunnforskning: ........................................................................................................
 Industriell forskning: ........................................................................................................
 Utvikling før konkurransestadiet: ........................................................................................................

7.2. Dersom det dreier seg om støtte til registrering eller fornyelse av patenter for SMB, oppgi hvilken 
forskningsvirksomhet som danner grunnlag for patentet:

 .........................................................................................................................................................................
 
 Planlagt støtteintensitet: .................................................................................................................................

7.3. Omfatter den samme FoU-virksomhet flere forskningsstadier?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, hvilke?
 .........................................................................................................................................................................

 Anvendt støtteintensitet: ................................................................................................................................

7.4. Tillegg i støtteintensitet

 Oppgi eventuelle tillegg for støtte til SMB

 Er forskningsvirksomheten i samsvar med et særskilt prosjekt eller program utført som et ledd i 
Fellesskapets løpende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, hva er tillegget i støtteintensitet?
 .........................................................................................................................................................................

 Oppgi tittelen på det særskilte prosjektet eller programmet som utføres som et ledd i Fellesskapets løpende 
rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling, om mulig ved bruk av anbudsreferansen (”call 
identifier”, se nettstedet for CORDIS: www.cordis.lu).

 Omfatter virksomheten som inngår i et særskilt prosjekt eller program utført som et ledd i Fellesskapets 
løpende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling samarbeid over landegrensene mellom 
foretak og offentlige forskningsorganer eller mellom minst to uavhengige partnere fra to stater, og blir 
resultatene sikret bred formidling og offentliggjøring?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, hva er tillegget i støtteintensitet?
 .........................................................................................................................................................................

 Utføres FoU-virksomheten som mottar støtte, i en region som er støtteberettiget etter EØS-avtalens 
artikkel 61 nr. 3 bokstav a) eller c) på det tidspunkt støtten blir tildelt?

   ja  nei

 Hva er tillegget i støtteintensitet? ..................................................................................................................
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 Dersom forskningsvirksomheten ikke er i samsvar med et særskilt prosjekt eller program utført som et 
ledd i Fellesskapets løpende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling, oppgi om minst ett av 
følgende vilkår er oppfylt:

– prosjektet omfatter faktisk samarbeid over landegrensene mellom minst to uavhengige partnere fra to 
stater, særlig som et ledd i samordningen av ulike lands politikk på området forskning og teknologisk 
utvikling

   ja  nei

– prosjektet omfatter faktisk samarbeid over landegrensene mellom foretak og offentlige forsknings-
organer, særlig som et ledd i samordningen av ulike lands politikk på området forskning og teknologisk 
utvikling

   ja  nei

– prosjektet følges opp av bred formidling og offentliggjøring av resultatene, tildeling av patentlisenser 
eller andre egnede tiltak på vilkår tilsvarende dem som gjelder for spredning av resultater fra forskning 
og teknologisk utvikling i Fellesskapet

   ja  nei

 Dersom minst ett av vilkårene ovenfor er oppfylt, hva er tillegget i støtteintensitet?
 .........................................................................................................................................................................

 Ved kumulasjon av tillegg og intensitetsnivåer oppgis støtteintensitetsgrensen for hvert forsknings-
stadium: ..........................................................................................................................................................

8. Støttens stimulansevirkning 

8.1. Har det vært en økning eller en nedgang i forsknings- og utviklingskostnadene?
 .........................................................................................................................................................................

8.2. Tildeles støtten til FoU-virksomhet som går ut over mottakerens ordinære virksomhet?

   ja  nei

8.3. Fører FoU-arbeidet til opprettelse av vitenskapelig og/eller teknologisk virksomhet?

   ja  nei

8.4. Har det vært en økning eller en nedgang i antallet personer som deltar i FoU-virksomheten?
 .........................................................................................................................................................................

8.5. Har FoU-virksomheten ført til opprettelse av arbeidsplasser?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, anslå antallet arbeidsplasser som er opprettet: 
 .........................................................................................................................................................................

8.6. Har FoU-virksomheten ført til bevaring av arbeidsplasser?

   ja  nei

8.7. Hva er foretakets omsetning?
 .........................................................................................................................................................................

8.8. Oppstår det tilleggskostnader som følge av samarbeid over landegrensene?

   ja  nei

8.9. Oppgi hvilke tiltak som vil bli truffet for helt eller delvis å utnytte forskningsresultatene:
 .........................................................................................................................................................................
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8.10. Vil det bli truffet tiltak for at små og mellomstore bedrifter skal kunne delta?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, hvilke? ...........................................................................................................................

8.11. Andre faktorer som bidrar til støttens stimulansevirkning, f.eks. kommersiell og teknologisk risiko:
 .........................................................................................................................................................................

8.12. Dersom det dreier seg om prosjekter for markedsnær forskning utført av store foretak, hvilke hensyn er 
tatt for å sikre at støtten virker stimulerende på FoU?

 .........................................................................................................................................................................

8.13. Legg fram dokumentasjon på at søknaden om støtte ble inngitt før FoU-virksomheten ble innledet:
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
9. Flernasjonale aspekter

9.1. Har prosjektene (ordningen/programmet) flernasjonale aspekter?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, angi nærmere:
 .........................................................................................................................................................................

9.2. Omfatter FoU-prosjektene samarbeid med partnere i andre land?

 Dersom svaret er ja, oppgi:

a) hvilke andre EØS-stater .....................................................................................................................
b) hvilke andre tredjeland ......................................................................................................................
c) hvilke foretak i andre land .................................................................................................................

9.3. Oppgi hvordan de samlede kostnader er fordelt på partnerne: .
 .........................................................................................................................................................................

10. Tilgang til resultatene

10.1. Hvem eier FoU-resultatene? ..........................................................................................................................

10.2. Gjelder det særlige vilkår for tildeling av lisenser for FoU-resultatene? 
 .........................................................................................................................................................................

10.3. Gjelder det særlige regler for offentliggjøring/formidling av FoU-resultatene?

   ja  nei

10.4. Hvilke tiltak er planlagt med hensyn til senere bruk/utvikling av resultatene? 
 .........................................................................................................................................................................

10.5. Forutsettes det at resultatene av offentlig finansierte FoU-prosjekter skal gjøres tilgjengelige for foretak i 
hele EØS på like vilkår?

   ja  nei
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11. Informasjons- og kontrolltiltak

11.1. Hvilke informasjons- og kontrolltiltak er truffet for å sikre at prosjekter som tildeles støtte, er i samsvar 
med målene fastsatt i de relevante lovbestemmelser? 

 .........................................................................................................................................................................

11.2. Gjør rede for hvordan Overvåkningsorganet vil bli underrettet om ordningens gjennomføring:
 .........................................................................................................................................................................

11.3. Andre relevante opplysninger, herunder et anslag over antallet opprettede eller bevarte arbeidsplasser:
 .........................................................................................................................................................................

12. Andre opplysninger

 Før opp alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene i henhold 
til reglene om støtte til forskning og utvikling i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte. 



Nr. 26/54 25.5.2006EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Del III.7.a

Ark for tilleggsopplysninger om krisestøtte til foretak i vanskeligheter: støtteordninger

 Dette tilleggsopplysningsarket skal benyttes ved melding om krisestøtteordninger som omfattes av 
reglene om krisestøtte og omstruktureringsstøtte til foretak i vanskeligheter(1) i Overvåkningsorganets 
retningslinjer for statsstøtte.

1. Støttekriterier

1.1. Oppgi om ordningen er begrenset til foretak som oppfyller minst ett av støttekriteriene nedenfor:

1.1.1. Er støtten begrenset til foretak der over halvparten av den tegnede kapitalen er tapt og over en firedel av 
denne kapitalen er tapt i løpet av de siste tolv måneder?

   ja  nei

1.1.2. Er foretakene selskaper med ubegrenset ansvar der over halvparten av den bokførte egenkapitalen er tapt 
og over en firedel av denne kapitalen er tapt i løpet av de siste tolv måneder?

   ja  nei

1.1.3. Oppfyller foretakene kriteriene for offentlig insolvensbehandling i nasjonal lovgivning?

   ja  nei

1.2. Er ordningen begrenset til krisestøtte til små og mellomstore bedrifter i vanskeligheter som svarer til EØS-
definisjonen av SMB?

   ja  nei

2. Form for støtte

2.1. Tildeles støtte etter ordningen i form av lånegaranti eller lån?

   ja  nei

2.2. Dersom svaret er ja, vil lånets rentesats være minst like høy som rentesatsene for lån til sunne foretak, 
særlig referanserenten vedtatt av Overvåkningsorganet?

   ja  nei

 Gi nærmere opplysninger:

2.3. Er støtte etter ordningen knyttet til lån som skal tilbakebetales innen tolv måneder etter at foretaket har 
mottatt siste delutbetaling av lånet?

   ja  nei

3. Andre faktorer

3.1. Kan alvorlige sosiale problemer begrunne støtte etter ordningen? Forklar nærmere.

3.2. Kan støtte etter ordningen gi urimelige negative ringvirkninger for andre stater? Forklar nærmere.

3.3. Begrunn hvorfor støtteordningen anses å være begrenset til et minimum (dvs. til det beløp som er 
nødvendig for å sikre foretakets virksomhet i perioden som støtten er godkjent for, og som kan være på 
høyst seks måneder).

(1) Kapittel 16 i EFTAs overvåkningsorgans retningslinjer for statsstøtte om krisestøtte og omstruktureringsstøtte til foretak i vanskeligheter, EFT 
L 274 av 26.10.2000 og EØS-tillegget nr. 48. 
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3.4. Forplikter myndighetene seg til enten å godkjenne en omstrukturerings- eller en avviklingsplan eller til å 
kreve lånet og støtten som svarer til risikopremien, tilbakebetalt fra mottakeren innen seks måneder etter 
at støtten er tildelt?

   ja  nei

 Oppgi det høyest tillatte beløp som kan tildeles i krisestøtte til ett enkelt foretak: 
 .........................................................................................................................................................................

3.5. Gi alle relevante opplysninger om enhver annen form for støtte som kan tildeles foretak som mottar 
krisestøtte i samme tidsrom.

4. årlig rapport

4.1 Forplikter myndighetene seg til minst en gang i året å framlegge en rapport om ordningens gjennomføring, 
som inneholder opplysningene fastsatt i Overvåkningsorganets bestemmelser om standardiserte 
rapporter?

   ja  nei

4.2 Forplikter myndighetene seg til å legge ved rapporten en liste over mottakerforetak, som minst omfatter 
følgende opplysninger:

a) foretakets navn
b) næringskode, angitt som en tosifret kode for næringsgruppering i samsvar med NACE(2),
c) antall ansatte,
d) årsomsetning og balansesum,
e) tildelt støttebeløp,
f) eventuell omstruktureringsstøtte eller tilsvarende støtte som foretaket har mottatt tidligere,
g) angivelse av om foretaket som mottar støtte, er blitt avviklet eller har vært gjenstand for offentlig 

insolvensbehandling i omstruktureringsperioden? 

   ja  nei

5. Andre opplysninger

 Før opp alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene i henhold 
til reglene om krisestøtte og omstruktureringsstøtte til foretak i vanskeligheter i Overvåkningsorganets 
retningslinjer for statsstøtte.

 

(2) Statistisk næringsgruppering i Det europeiske fellesskap, offentliggjort av De europeiske fellesskaps statistiske kontor.
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Del III.7.b

Ark for tilleggsopplysninger om krisestøtte til foretak i vanskeligheter: individuell støtte

 Dette tilleggsopplysningsarket skal benyttes ved melding om individuell krisestøtte som omfattes av 
reglene om krisestøtte og omstruktureringsstøtte til foretak i vanskeligheter(1) i Overvåkningsorganets 
retningslinjer for statsstøtte.

1. Støttekriterier

1.1. Er foretaket et selskap med begrenset ansvar der over halvparten av den tegnede kapitalen er tapt og over 
en firedel av denne kapitalen er tapt i løpet av de siste tolv måneder?

   ja  nei

1.2. Er foretaket et selskap med ubegrenset ansvar der over halvparten av den bokførte egenkapitalen er tapt 
og over en firedel av denne kapitalen er tapt i løpet av de siste tolv måneder?   

   ja  nei

1.3. Oppfyller foretaket kriteriene for offentlig insolvensbehandling i nasjonal lovgivning?

   ja  nei

 Dersom svaret på ett av spørsmålene ovenfor er ja, legg ved de relevante dokumenter (siste resultatregnskap 
og balanse, eller en rettsbeslutning om å innlede undersøkelse av foretaket etter nasjonal selskapsrett).

 Dersom svaret på alle spørsmålene ovenfor er nei, legg fram dokumentasjon på at foretaket er i 
vanskeligheter og dermed berettiget til krisestøtte.

1.4. Når ble foretaket etablert? ..............................................................................................................................

1.5. Når kom foretaket i drift? ..............................................................................................................................

1.6. Tilhører foretaket en foretaksgruppe?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, gi nærmere opplysninger om foretaksgruppen (organisasjonsplan som viser forholdet 
mellom gruppens medlemmer med angivelse av kapital og stemmerett), og legg ved dokumentasjon på at 
foretakets vanskeligheter er dets egne og ikke skyldes vilkårlig kostnadsfordeling innenfor gruppen, og er 
for alvorlige til at gruppen kan løse dem selv.

1.7. Har foretaket (eller gruppen det tilhører) mottatt krisestøtte tidligere?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, gi nærmere opplysninger (dato, støttebeløp, henvisning til eventuelt tidligere vedtak 
i Overvåkningsorganet nr. xx/xx/COL, osv.)

2. Form for støtte

2.1. Tildeles støtten i form av lånegaranti eller lån? Legg ved kopier av relevante dokumenter.

   ja  nei

2.2. Dersom svaret er ja, vil lånets rentesats være minst like høy som rentesatsene for lån til sunne foretak, 
særlig referanserenten vedtatt av Overvåkningsorganet?

   ja  nei

 Gi nærmere opplysninger.

(1) Kapittel 16 i EFTAs overvåkningsorgans retningslinjer for statsstøtte om krisestøtte og omstruktureringsstøtte til foretak i vanskeligheter, EFT 
L 274 av 26.10.2000 og EØS-tillegget nr. 48. 
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2.3. Er støtte etter ordningen knyttet til lån som skal tilbakebetales innen tolv måneder etter at foretaket har 
mottatt siste delutbetaling av lånet?

   ja  nei

3. Andre faktorer

3.1. Kan alvorlige sosiale problemer begrunne støtte etter ordningen? Forklar nærmere.

3.2. Kan støtte etter ordningen gi urimelige negative ringvirkninger for andre stater? Forklar nærmere.

3.3. Begrunn hvorfor støtteordningen anses å være begrenset til et minimum (dvs. til det beløp som er 
nødvendig for å sikre foretakets virksomhet i perioden som støtten er godkjent for). Dette bør gjøres på 
grunnlag av en avviklingsplan for de kommende seks måneder og en sammenligning med driftskostnadene 
og de finansielle belastninger over de siste tolv måneder.

3.4. Forplikter myndighetene seg til å oversende Overvåkningsorganet en omstrukturerings- eller en 
avviklingsplan, eller bevis på at lånet er fullt ut tilbakebetalt og/eller at garantien har opphørt, innen seks 
måneder etter at krisestøtten blir godkjent?

   ja  nei

4. Andre opplysninger

 Før opp alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene i henhold 
til reglene om krisestøtte og omstruktureringsstøtte til foretak i vanskeligheter i Overvåkningsorganets 
retningslinjer for statstøtte.
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Del III.8.a

Ark for tilleggsopplysninger om støtte til omstrukturering av foretak i vanskeligheter: støtteordninger

 Dette tilleggsopplysningsarket skal benyttes ved melding om omstruktureringsstøtteordninger som omfattes 
av reglene om krisestøtte og omstruktureringsstøtte til foretak i vanskeligheter(1) i Overvåkningsorganets 
retningslinjer for statsstøtte.

1. Støttekriterier

1.1. Oppgi om ordningen er begrenset til foretak som oppfyller minst ett av støttekriteriene nedenfor:

1.1.1. Er støtten begrenset til foretak der over halvparten av den tegnede kapitalen er tapt og over en firedel av 
denne kapitalen er tapt i løpet av de siste tolv måneder?

   ja  nei

1.1.2. Er foretakene selskaper med ubegrenset ansvar der over halvparten av den bokførte egenkapitalen er tapt 
og over en firedel av denne kapitalen er tapt i løpet av de siste tolv måneder?

   ja  nei

1.1.3. Oppfyller foretakene kriteriene for offentlig insolvensbehandling i nasjonal lovgivning?

   ja  nei

1.2. Er ordningen begrenset til omstrukturering av små og mellomstore bedrifter i vanskeligheter som svarer 
til EØS-definisjonen av SMB?

   ja  nei

2. Tiltak for å gjenopprette lønnsomheten

 For å gjenopprette foretakenes lønnsomhet skal det iverksettes en omstruktureringsplan. Planen må minst 
omfatte følgende:

2.1. En presentasjon av ulike markedsforventninger på grunnlag av markedsundersøkelsen.

2.2. En analyse av grunnene til at foretaket har havnet i vanskeligheter.

2.3. En redegjørelse for den framtidige strategi som foreslås for foretaket og hvordan denne vil føre til 
lønnsomhet.

2.4. En detaljert beskrivelse av og oversikt over de planlagte omstruktureringstiltak og kostnadene i den 
forbindelse.

2.5. Tidsplanen for gjennomføring av de enkelte tiltak og den endelige frist for gjennomføring av 
omstruktureringsplanen i sin helhet.

2.6. Opplysninger om foretakets produksjonskapasitet, særlig om kapasitetsutnyttelsen og eventuell kapasitets-
nedbygging.

2.7. En detaljert beskrivelse av finansieringsplanen for omstruktureringen, herunder:

– anvendelse av fortsatt disponibel egenkapital
– salg av aktiva eller datterforetak for å bidra til å finansiere omstruktureringen
– tilsagn om midler fra aksjeeiere og tredje parter (f.eks. kreditorer og banker)
– størrelsen på de offentlige midler og en begrunnelse av behovet for slik støtte.

(1) Kapittel 16 i EFTAs overvåkningsorgans retningslinjer for statsstøtte om krisestøtte og omstruktureringsstøtte til foretak i vanskeligheter, EFT 
L 274 av 26.10.2000 og EØS-tillegget nr. 48.



25.5.2006 Nr. 26/59EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

(2) Statistisk næringsgruppering i Det europeiske fellesskap, offentliggjort av De europeiske fellesskaps statistiske kontor.

2.8. Forventede resultatregnskaper for de kommende fem år med et anslag over kapitalavkastningen og en 
følsomhetsanalyse basert på ulike scenarier.

2.9. Navn på den eller de som har utarbeidet omstruktureringsplanen og dato.

3. Forhindring av urimelig konkurransevridning

 Fastsetter ordningen at mottakerforetakene ikke kan øke sin kapasitet under omstruktureringen?

   ja  nei

4. Begrensning av støtten til et minimum

 Gjør rede for hvordan det vil bli sikret at støtte tildelt etter ordningen begrenses til det nødvendige 
minimum.

5. Prinsippet om engangsstøtte

 Utelukker ordningen at foretak kan motta omstruktureringsstøtte mer enn en gang i løpet av ti år?

   ja  nei

 Ethvert tilfelle der dette prinsippet ikke etterkommes, må meldes særskilt.

6. Støttebeløp

6.1 Oppgi det høyest tillatte beløp som kan tildeles i omstruktureringsstøtte til ett enkelt foretak:
 .........................................................................................................................................................................

6.2 Gi alle relevante opplysninger om enhver annen form for støtte som kan tildeles foretak som mottar 
omstruktureringsstøtte i samme tidsrom.

7. årlig rapport

7.1 Forplikter myndighetene seg til minst en gang i året å framlegge en rapport om ordningens gjennomføring, 
som inneholder opplysningene fastsatt i Overvåkningsorganets bestemmelser om standardiserte 
rapporter?

   ja  nei

7.2 Forplikter myndighetene seg til å legge ved rapporten en liste over mottakerforetak, som minst omfatter 
følgende opplysninger:
a) foretakets navn,
b) næringskode, angitt som en tosifret kode for næringsgruppering i samsvar med NACE(2),
c) antall ansatte,
d) årsomsetning og balansesum,
e) tildelt støttebeløp,
f) eventuell omstruktureringsstøtte eller tilsvarende støtte som foretaket har mottatt tidligere
g) angivelse av om foretaket som mottar støtte, er blitt avviklet eller har vært gjenstand for offentlig 

insolvensbehandling i omstruktureringsperioden?

   ja  nei

8. Andre opplysninger

 Før opp alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene i henhold 
til reglene om krisestøtte og omstruktureringsstøtte til foretak i vanskeligheter i Overvåkningsorganets 
retningslinjer for statsstøtte.
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Del III.8.b

Ark for tilleggsopplysninger om støtte til omstrukturering av foretak i vanskeligheter: individuell støtte 

 Dette tilleggsopplysningsarket skal benyttes ved melding om individuell omstruktureringsstøtte som omfattes 
av reglene om krisestøtte og omstruktureringsstøtte til foretak i vanskeligheter(1) i Overvåkningsorganets 
retningslinjer for statsstøtte.

1. Støttekriterier

1.1. Er foretaket et selskap med begrenset ansvar der over halvparten av den tegnede kapitalen er tapt og over 
en firedel av denne kapitalen er tapt i løpet av de siste tolv måneder?

   ja  nei

1.2. Er foretaket et selskap med ubegrenset ansvar der over halvparten av den bokførte egenkapitalen er tapt 
og over en firedel av denne kapitalen er tapt i løpet av de siste tolv måneder?

   ja  nei

1.3. Oppfyller foretaket kriteriene for offentlig insolvensbehandling i nasjonal lovgivning?

   ja  nei

 Dersom svaret på ett av spørsmålene ovenfor er ja, legg ved de relevante dokumenter (siste resultat-
regnskap og balanse, eller en rettsbeslutning om å innlede en undersøkelse av foretaket etter nasjonal 
selskapsrett). 

 Dersom svaret på alle spørsmålene ovenfor er nei, legg fram dokumentasjon på at foretaket er i 
vanskeligheter og dermed berettiget til omstruktureringsstøtte.

1.4. Når ble foretaket etablert? ..............................................................................................................................

1.5. Når kom foretaket i drift? ..............................................................................................................................

1.6. Tilhører foretaket en foretaksgruppe?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, gi nærmere opplysninger om foretaksgruppen (organisasjonsplan som viser forholdet 
mellom gruppens medlemmer med angivelse av kapital og stemmerett), og legg ved dokumentasjon på at 
foretakets vanskeligheter er dets egne og ikke skyldes vilkårlig kostnadsfordeling innenfor gruppen, og er 
for alvorlige til at gruppen kan løse dem selv.

1.7. Har foretaket (eller gruppen det tilhører) mottatt omstruktureringsstøtte tidligere?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, gi nærmere opplysninger (dato, støttebeløp, henvisning til eventuelt tidligere vedtak 
i Overvåkningsorganet nr. xx/xx/COL, osv.) 

2. Omstruktureringsplan

2.1. Legg fram en kopi av undersøkelsen av markedet eller markedene der foretaket i vanskeligheter utøver sin 
virksomhet, og angi hvem som har utført undersøkelsen. Markedsundersøkelsen må særlig omfatte:

2.1.1. En klar avgrensning av produktmarkedet og det eller de geografiske markeder.

2.1.2. Navnet på foretakets viktigste konkurrenter og deres andel av henholdsvis verdensmarkedet, EØS-
markedet og hjemmemarkedet.

(1) Kapittel 16 i EFTAs overvåkningsorgans retningslinjer for statsstøtte om krisestøtte og omstruktureringsstøtte til foretak i vanskeligheter, EFT 
L 274 av 26.10.2000 og EØS-tillegget nr. 48. 



25.5.2006 Nr. 26/61EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2.1.3. Utviklingen i foretakets markedsandel i de senere år.

2.1.4. En vurdering av samlet produksjonskapasitet og etterspørsel i EØS, herunder en vurdering av om det er 
overskuddskapasitet i markedet.

2.1.5. Prognoser over utviklingen i EØS de kommende fem år med hensyn til etterspørsel, samlet kapasitet og 
markedspriser.

2.2. Omstruktureringsplanen vedlegges. Denne må minst omfatte følgende:

2.2.1. En presentasjon av ulike markedsforventninger på grunnlag av markedsundersøkelsen.

2.2.2. En analyse av grunnene til at foretaket har havnet i vanskeligheter.

2.2.3. En redegjørelse for den framtidige strategi som foreslås for foretaket og hvordan denne vil føre til 
lønnsomhet. 

2.2.4. En detaljert beskrivelse av og oversikt over de planlagte omstruktureringstiltak og kostnadene i den 
forbindelse.

2.2.5. Tidsplanen for gjennomføring av de enkelte tiltak og den endelige frist for gjennomføring av 
omstruktureringsplanen i sin helhet.

2.2.6. Opplysninger om foretakets produksjonskapasitet, særlig om kapasitetsutnyttelsen og eventuell kapasitets-
nedbygging.

2.2.7. En detaljert beskrivelse av finansieringsplanen for omstruktureringen, herunder:

– anvendelse av fortsatt disponibel egenkapital
– salg av aktiva eller datterforetak for å bidra til å finansiere omstruktureringen
– tilsagn om midler fra aksjeeiere og tredje parter (f. eks kreditorer og banker)
– størrelsen på de offentlige midler og en begrunnelse av behovet for slik støtte.

2.2.8. Forventede resultatregnskaper for de kommende fem år med et anslag over kapitalavkastningen og en 
følsomhetsanalyse basert på ulike scenarier.

2.2.9. Navn på den eller de som har utarbeidet omstruktureringsplanen og dato.

2.3. Gjør rede for de tiltak som foreslås for å veie opp for støttens konkurransevridende virkning på EØS-
plan.

2.4. Gi alle relevante opplysninger om enhver form for støtte som vil bli tildelt foretaket som mottar 
omstruktureringsstøtte, innenfor rammen av en støtteordning eller på annen måte, i løpet av 
omstruktureringsperioden.

3. Andre opplysninger
 Før opp alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene i henhold 

til reglene om krisestøtte og omstruktureringsstøtte til foretak i vanskeligheter i Overvåkningsorganets 
retningslinjer for statsstøtte.
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Del III.9

Ark for tilleggsopplysninger om støtte til audiovisuell produksjon 

 Dette tilleggsinformasjonsarket skal benyttes ved melding om støtte til filmverk og andre audiovisuelle 
verk(1).

1. Støtteordningen

1.1. Målet med og virkeområdet for ordningen beskrives så nøyaktig som mulig, om nødvendig for hvert 
enkelt tiltak.

1.2. Ytes støtten direkte til produksjon av et film- eller fjernsynsverk?

1.3. Oppgi hvilke bestemmelser som sikrer støttens kulturelle mål:
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

1.4. Har støtten til virkning å fremme investering i audiovisuell industri?

2. Støttevilkår

2.1. Oppgi støttevilkårene for den planlagte støtten: ............................................................................................

2.2. Støttemottakere:

2.2.1. Skiller ordningen mellom ulike kategorier støttemottakere (f.eks. fysiske/juridiske personer, avhengige/
uavhengige produsenter/senderselskaper e.l.)?

 .........................................................................................................................................................................

2.2.2. Skiller ordningen mellom støttemottakere på grunnlag av nasjonalitet eller bosted? 
 .........................................................................................................................................................................

2.2.3. I tilfelle av etablering på en EØS-stats territorium, må støttemottakerne oppfylle andre vilkår enn å være 
representert av et fast agentur? Merk at etableringsvilkårene må være definert ut fra hele EØS-statens 
territorium og ikke en geografisk inndeling av vedkommende stat.

2.2.4. Dersom støtten omfatter skattefordeler, må mottakeren oppfylle andre forpliktelser eller vilkår enn å ha 
skattepliktige inntekter i vedkommende EØS-stat?

3. Geografisk dekning

3.1. Er støtten knyttet til en forpliktelse til å bruke en del av budsjettet på EØS-statens territorium eller i en del 
av medlemsstatens territorium?

3.2. Er det noe minstekrav til geografisk dekning for at et prosjekt skal være støtteberettiget?

3.3. Beregnes den nødvendige geografiske dekning i forhold til filmens samlede budsjett eller i forhold til 
støttebeløpet?

3.4. Gjelder vilkåret om geografisk dekning særskilte poster i produksjonsbudsjettet?

3.5. Kan støttebeløpet (i absolutte tall) justeres i forhold til de kostnader som oppstår på EØS-statens 
territorium?

(1) Se i den forbindelse melding fra Kommisjonen til Rådet, Europaparlamentet, Den økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen om visse 
rettslige aspekter ved filmverk og andre audiovisuelle verk, EFT C 43 av 16.2.2002, s. 6.
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3.6. Står støtteintensiteten i direkte forhold til den faktiske geografiske dekningsgrad?

3.7. Kan støtten justeres i forhold til den geografiske dekningsgrad?

4. Støtteberettigede kostnader

4.1. Oppgi hvilke kostnader som tas i betraktning for å fastsette støttebeløpet.

4.2. Er de støtteberettigede kostnader direkte knyttet til produksjon av et filmverk eller et audiovisuelt verk?

5. Støtteintensitet

5.1. Oppgi om ordningen gjør bruk av begrepet smal film/lavbudsjettfilm for å forsvare en støtteintensitet på 
over 50 % av produksjonsbudsjettet.

5.2. Dersom dette er tilfellet, oppgi hvilke filmkategorier som omfattes av dette begrepet.

5.3. Oppgi om støtten kan kumuleres med andre støtteordninger eller andre bestemmelser om støtte, og hvilke 
tiltak som i så fall er truffet for å begrense slik kumulasjon eller for å sikre at støtteintensitetsgrensen ikke 
overskrides for det aktuelle verket.

6. Forenlighet med det felles marked

6.1. Begrunn hvorfor støtten anses å være forenlig med det felles marked på bakgrunn av prinsippene fastlagt 
i kommisjonsmeldingen om visse rettslige aspekter ved filmverk og andre audiovisuelle verk.

7. Andre opplysninger

 Før opp alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene i 
henhold til kommisjonsmeldingen om visse rettslige aspekter ved filmverk og andre audiovisuelle verk.
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Del III.10

Ark for tilleggsopplysninger om støtte til miljøvern

 Dette tilleggsinformasjonsarket skal benyttes ved melding om støtte som omfattes av reglene om støtte til 
miljøvern i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte(1).

1. Støttens mål

1.1. Angi støttens miljøvernmål og gi en nærmere beskrivelse av støtteordningens enkelte deler:
 .........................................................................................................................................................................

 Dersom tiltaket er blitt anvendt tidligere, hvilke miljøvernresultater er oppnådd?
  .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

1.2. Dersom det dreier seg om et nytt tiltak, hva er de forventede miljøvernresultater og over hvilket 
tidsrom?

 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

2. Investeringsstøtte til tilpasning til nye standarder eller til å gå ut over eksisterende standarder

2.1. Støtte til tilpasning til nye fellesskapsstandarder

2.1.1. Vil det bli tildelt støtte til å oppfylle fellesskapsstandarder som allerede var vedtatt på tidspunktet for 
meldingen?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, hvilke fellesskapsstandarder?
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

 Oppgi på hvilken dato de ble formelt vedtatt av vedkommende EØS-organ.
 .........................................................................................................................................................................

 Kan det bekreftes at det ikke vil bli tildelt støtte til store foretak for å oppfylle fellesskapsstandarder som 
allerede er vedtatt, men ennå ikke har trådt i kraft?

   ja  nei

 Oppgi fristen for gjennomføring dersom fellesskapsstandardene er fastsatt ved direktiv: 
 .........................................................................................................................................................................

2.1.2. Hva er de støtteberettigede kostnader?
 .........................................................................................................................................................................

 Forklar hvordan det vil bli sikret at de støtteberettigede kostnader bare er tilleggskostnader som er 
nødvendige for å oppfylle miljøkrav, og hvordan det vil bli tatt hensyn til en eventuell kostnadssparing i 
løpet av de første fem årene av investeringens levetid:

 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

 I hvilken grad er det tatt hensyn til mulige fordeler i form av kapasitetsøkning og tilleggsproduksjon som 
følge av dette? .................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

(1) Kapittel 15 i EFTAs overvåkningsorgans retningslinjer for statsstøtte om støtte til miljøvern, EFT L 21 av 24.1.2002 og EØS-tillegget nr. 6. 
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2.1.3. Oppgi den planlagte støttens brutto støtteintensitetsgrense:
 .........................................................................................................................................................................

2.2. Statsstøtte til å gå ut over fellesskapsstandarder eller på områder der det ikke finnes fellesskaps-
standarder

2.2.1. Beskriv fellesskapsstandardene, dersom de finnes:
 .........................................................................................................................................................................

 Dersom det ikke finnes fellesskapsstandarder, finnes det nasjonale standarder?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, legg ved kopier av de relevante tekster.

 Gi en bekreftelse på at foretak kan motta støtte til å oppfylle nasjonale standarder som er strengere 
enn fellesskapsstandardene, eller på områder der det ikke finnes fellesskapsstandarder, bare dersom de 
oppfyller standarden det gjelder innen den endelige frist som er fastsatt i det nasjonale tiltaket:

 .........................................................................................................................................................................

 Gi eksempler på støtteberettigede investeringer:
 .........................................................................................................................................................................

 Dersom det finnes nasjonale standarder, er de strengere enn fellesskapsstandardene?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, angi nærmere: ................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

2.2.2. Hva er de støtteberettigede kostnader?

 Forklar hvordan det vil bli sikret at de støtteberettigede kostnader bare er tilleggskostnader som er 
nødvendige for å oppfylle miljøkrav, og hvordan det vil bli tatt hensyn til en eventuell kostnadssparing i 
løpet av de første fem årene av investeringens levetid:

 .........................................................................................................................................................................

 I hvilken grad er det tatt hensyn til mulige fordeler i form av kapasitetsøkning og tilleggsproduksjon som 
følge av dette?

2.2.3. Oppgi den planlagte støttens brutto støtteintensitetsgrense.

 Hva er den planlagte støttens standard brutto støtteintensitetsgrense?

 Omfatter ordningen tillegg for foretak i regioner som berettiget til nasjonal regionalstøtte?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, hvilke tillegg?
 .........................................................................................................................................................................

 Omfatter ordningen tillegg for SMB?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, angi nærmere: ...............................................................................................................

 Kan tillegget kumuleres med tillegg for foretak i støtteberettigede regioner?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, på hvilke vilkår?
 .........................................................................................................................................................................
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3. Investeringsstøtte i energisektoren

3.1. Støtte til investering med sikte på energisparing

3.1.1. Hvilken energisparing forventes oppnådd som følge av engangsstøtten eller støtteordningen?

 Er omfanget av den forventede energisparing vurdert av en uavhengig sakkyndig? Gi eksempler på 
støtteberettigede investeringer:

 .........................................................................................................................................................................

3.1.2. Hvilken CO2-reduksjon forventes oppnådd som følge av engangsstøtten eller støtteordningen?

3.1.3. Hva er de støtteberettigede kostnader?

 Forklar hvordan det vil bli sikret at de støtteberettigede kostnader bare er tilleggskostnader som er 
nødvendige for å oppfylle miljøkrav, og hvordan det vil bli tatt hensyn til en eventuell kostnadssparing i 
løpet av de første fem årene av investeringens levetid.

 I hvilken grad er det tatt hensyn til mulige fordeler i form av kapasitetsøkning og tilleggsproduksjon som 
følge av dette?

 Oppgi den planlagte støttens brutto støtteintensitetsgrense.

 Omfatter ordningen tillegg for foretak i regioner som berettiget til nasjonal regionalstøtte?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, hvilke tillegg?

 Omfatter ordningen tillegg for SMB?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, hvilke tillegg?

 Kan tillegget kumuleres med tillegg for foretak i støtteberettigede regioner?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, på hvilke vilkår?
 .........................................................................................................................................................................

3.2. Støtte til kombinert varme- og kraftproduksjon

3.2.1. Hvilken primærenergikilde vil bli benyttet i produksjonsprosessen?

3.2.2. Hvilke miljøfordeler vil tiltaket medføre?

 Dersom virkningsgraden er særskilt høy, oppgi til sammenligning den gjennomsnittlige virkningsgrad.

 Hva er den minste virkningsgrad for støtteberettigede varme- og kraftverk?

 Dersom tiltaket fører til en nedgang i energiforbruket, oppgi i hvilket omfang.

 Er bestemmelsene utarbeidet av en uavhengig sakkyndig?

 Dersom produksjonsprosessen er mindre miljøskadelig, gjør rede for hvordan og i hvilken grad.
 .........................................................................................................................................................................
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3.2.3. Hva er de støtteberettigede kostnader?

 Hvor store investeringskostnader ville det kreve å installere en produksjonsenhet for elektrisitet (eller 
varme) med samme kapasitet med hensyn til effektiv energiproduksjon?

 I hvor stor grad er det tatt hensyn til salget av varme (dersom anlegget hovedsakelig er beregnet på energi-
produksjon) eller salget av elektrisitet (i motsatt fall) ved beregning av de høyere investeringskostnadene?

 I tilfelle av utskiftning av et eksisterende anlegg, oppstår det noen fordel i form av kapasitetsøkning eller 
kostnadssparing?  

 Hvordan beregnes disse fordelene?

3.2.4. Oppgi den planlagte støttens brutto støtteintensitetsgrense.

 Oppgi den planlagte støttens standard brutto støtteintensitet.

 Omfatter ordningen tillegg for foretak i regioner som berettiget til nasjonal regionalstøtte?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, hvilke tillegg? ...............................................................................................................

 Omfatter ordningen tillegg for SMB?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, angi nærmere: ...............................................................................................................

 Kan tillegget kumuleres med tillegg for foretak i støtteberettigede regioner?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, på hvilke vilkår?

3.3. Støtte til investering i fornybar energi

3.3.1. Hvilke typer energi dreier deg seg om?
 
 Dersom målet med investeringene er å forsyne et helt samfunn med energi, angi grensene for dette 

samfunnet og hvilke typer energi som ble benyttet tidligere til dette formål.

3.3.2. Hva er de støtteberettigede kostnader?

 Hvor store investeringskostnader ville det kreve å installere en produksjonsenhet for elektrisitet med 
samme kapasitet med hensyn til effektiv energiproduksjon?

3.3.3. Oppgi den planlagte støttens brutto støtteintensitetsgrense.

 Dersom støtten kan dekke de samlede støtteberettigede kostnader, hvorfor er en slik støtteintensitet 
nødvendig?

 Under lignende omstendigheter, hvordan ville den produserte energi bli solgt, gjennom hvilke distributører 
og til hvilke takster?

 .........................................................................................................................................................................

 Omfatter ordningen tillegg for foretak i regioner som berettiget til nasjonal regionalstøtte?

   ja  nei
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 Dersom svaret er ja, hvilke tillegg? ...............................................................................................................

 Omfatter ordningen tillegg for SMB?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, angi nærmere: ...............................................................................................................

 Kan tillegget kumuleres med tillegg for foretak i støtteberettigede regioner?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, på hvilke vilkår? ...........................................................................................................

 Kan den meldte investeringsstøtten kumuleres med annen statsstøtte som definert i EØS-avtalens artikkel 
61 nr. 1, eller med andre former for finansiering innenfor rammen av EFTA-statenes deltakelse i felles-
skapsprogrammer?

   ja  nei

 Dersom dette er tilfellet, må myndighetene forplikte seg til å overholde støtteintensitetsgrensene fastsatt 
i miljøretningslinjene eller, i tilfelle av støtte til andre formål som gjelder de samme støtteberettigede 
kostnader, den gunstigste øvre grense for støtte:

 .........................................................................................................................................................................

4. Støtte til sanering av forurensede industriområder

4.1. Hvilket industriområde (beskrivelse av området) og hvilken type forurensning dreier deg seg om?

 Er forurensningens art, omfang og risiko for menneskehelse og miljø blitt vurdert av en uavhengig 
sakkyndig?

   ja  nei

 Hvem? Legg ved kopier av rapportene.

4.2. I tilfelle av engangsstøtte besvares følgende spørsmål:

 Er industriområdet i dag i offentlig eller privat eie?

 Dersom området er i offentlig eie, har de offentlige myndigheter kjøpt det med sikte på sanering?

   ja  nei

 Er det kjent hvem som er ansvarlig for forurensningen?

   ja  nei

 Dersom svaret er nei, beskriv kort de særlige omstendigheter som gjør at forurenseren ikke stilles til 
ansvar.

 Har det forurensede området (før saneringen) blitt evaluert av en uavhengig sakkyndig?

   ja  nei

 Hva er områdets markedsverdi før saneringen? ............................................................................................

 Hva er de beregnede kostnader til saneringsarbeidet? ..................................................................................
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 Oppgi de opprinnelige kostnader i samsvar med reglene i Overvåkningsorganets retningslinjer for 
statsstøtte om støtteelementer i forbindelse med offentlige myndigheters salg av grunn og bygninger:

 .........................................................................................................................................................................

 Har områdets verdi etter saneringen blitt evaluert av en uavhengig sakkyndig?

   ja  nei

 Hva er det sanerte områdets antatte markedsverdi? 

 Har den offentlige myndighet til hensikt å selge grunnen innen tre år etter at den ble ervervet?

 Til hvilket formål vil det forurensede området bli benyttet etter saneringen?

 Hva er omfanget av den planlagte støtten?

 Oppgi den planlagte støttens brutto støtteintensitetsgrense.

4.3. Dersom det dreier seg om en støtteordning, besvares følgende spørsmål:

 Hva er omfanget av den planlagte støtten?

 Oppgi den planlagte støttens brutto støtteintensitetsgrense.

 Er lignende støtteordninger blitt anvendt til å finansiere sanering av andre forurensende områder i landet? 
Oppgi hvor mange industriområder som er blitt sanert under lignende ordninger, og hvilke beløp som ble 
avsatt til disse ordningene:

 .........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

5. Støtte til flytting av virksomhet

5.1. Hvor ligger foretaket som vil motta støtte til flytting?

 Dersom foretaket ligger i et Natura 2000-område, hvilke lovbestemmelser ligger til grunn for vurderingen 
om at foretaket bør motta støtte?

5.2. Hva er grunnen til flyttingen?

 Beskriv inngående hvilke miljøhensyn, sosiale hensyn eller folkehelsehensyn som gjør flytting nødvendig. 
Er eieren av foretaket ansvarlig (etter nasjonal rett eller EØS-retten) for forurensningen/miljøproblemet?

5.3. Er det gitt påbud om flytting i en administrativ eller rettslig beslutning?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, legg ved en kopi av beslutningen.

 Gi en bekreftelse på at støttemottakeren vil oppfylle de strengeste miljøstandarder som gjelder i det nye 
etableringsområdet.

5.4. Hvor stor fortjeneste kan foretaket forvente som følge av salg, ekspropriasjon eller utleie av grunnen eller 
anleggene som fraflyttes?

5.5. Hvilke kostnader vil måtte dekkes for det nye anlegget med samme produksjonskapasitet som det 
fraflyttede anlegget?

 Fører flyttingen til at det må betales erstatning for framskyndt oppsigelse av leieavtale for grunn eller 
bygninger?
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 Fører flyttingen til fordeler som følge av bruk av ny teknologi?

 Gir flyttingen regnskapsmessige gevinster som følge av bedre utnyttelse av anleggene?

 Oppgi den planlagte støttens brutto støtteintensitetsgrense:
 .........................................................................................................................................................................

6. Støtte til SMB for konsulentbistand på miljøområdet

6.1. Hvem er de potensielle støttemottakerne?

 Oppfyller de samtlige vilkår i vedlegg 1 til kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001 av 12. januar 2001 om 
anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellomstore bedrifter(2)?

6.2. Vil rådgivningstjenestene bli levert av eksterne foretak?

   ja  nei

 Har de eksterne foretakene noen finansiell tilknytning til foretakene som mottar støtte?

   ja  nei

 Hva slags rådgivningstjenester dreier det seg om?
 .........................................................................................................................................................................

7. Driftsstøtte til fremme av avfallshåndtering og energisparing

7.1. Oppgi hvilke tilleggskostnader i produksjonen det ytes støtte til og hvilken andel av disse som omfattes 
av støtten.

 Dersom støtten er gradvis avtakende, oppgi vilkårene for dette.

7.2. Hva er den meldte støtteordningens planlagte varighet?

7.3. Særlige spørsmål i forbindelse med støtte til fremme av avfallshåndtering:

 Hvordan er det sikret at mottakeren finansierer avfallsbehandlingstjenesten i forhold til den avfallsmengde 
som produseres og/eller behandlingskostnadene?

 Dersom det dreier seg om støtte til håndtering av industriavfall, kommer EØS-regler til anvendelse?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, hvilke?
 .........................................................................................................................................................................

 Om det ikke finnes EØS-regler, finnes det nasjonale regler?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, hvilke?
 .........................................................................................................................................................................

 Er de nasjonale reglene strengere enn EØS-reglene?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, angi nærmere: 
 .........................................................................................................................................................................

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellomstore bedrifter, 
EFT L 10 av 13.1.2001, s. 33. Det aktuelle gruppeunntaket er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 88/2002 av 

 25. juni 2002, EFT 266 av 3.10.2002, s. 56 og EØS-tillegget nr. 49. Endringene fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 364/2004 av 
25.2.2004 vil først få anvendelse når denne forordningen er blitt innlemmet i EØS-avtalen.
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8. Driftsstøtte i form av avgiftsnedsettelse eller avgiftsfritak

8.1. Innføring av en ny avgift

8.1.1. Tilfeller der EFTA-staten innrømmer avgiftsfritak som fører til en lavere sats enn minstesatsen fastsatt i 
fellesskapsretten

 Hvilken avgift gjelder avgiftsnedsettelsen eller avgiftsfritaket?

 På hvilken måte bidrar avgiften til vern av miljøet?

 Hvilke resultater er oppnådd eller forventes oppnådd som en direkte følge av avgiften?

 Hvorfor er det nødvendig å anvende lavere satser enn minstesatsene fastsatt i fellesskapsretten?

 Er næringene som innrømmes avgiftsnedsettelse, utsatt for sterk konkurranse innenfor EØS eller 
internasjonalt?

 Hvor mange foretak omfattes av tiltaket?

 Betaler disse foretakene andre miljøavgifter?

8.1.2. Tilfeller der EFTA-staten innrømmer avgiftsnedsettelser som fører en lavere sats enn minstesatsen fastsatt 
i fellesskapsretten 

 Hvilken avgift gjelder avgiftsnedsettelsen eller avgiftsfritaket?

 På hvilken måte bidrar avgiften til vern av miljøet?

 Hvilke resultater er oppnådd eller forventes oppnådd som en direkte følge av avgiften?

 Er unntakene betinget av at det inngås avtaler mellom mottakerforetakene og EFTA-staten med sikte på å 
nå visse miljømål?

   ja  nei

 Hva slags avtaler er det snakk om? ...............................................................................................................

 Kan slike avtaler inngås i alle næringer som omfattes av avgiftstiltaket? 

   ja  nei

 Dersom avtalene inngås frivillig og ikke er en forutsetning for å oppnå avgiftsfordelen, hvor stor 
tilslutningsgrad forventes det blant foretakene som omfattes av avgiftstiltaket?

 .........................................................................................................................................................................

 Hvem fører tilsyn med at foretakene overholder avtalene de har inngått?

 Hvilke følger vil det få for foretakene dersom de ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalene?
 .........................................................................................................................................................................

 Legg ved en kopi av avtalene eller beskriv dem nøye.

 Dersom det finnes nasjonale regler med samme virkning som avtalene nevnt ovenfor, legg ved en kopi av 
disse reglene.

 Dersom det ikke inngås avtaler mellom foretak og EFTA-staten, til hvilken sats vil foretakene faktisk 
betale avgift etter avgiftsnedsettelsen, og hvor stor er forskjellen mellom denne satsen og minstesatsen 
fastsatt i fellesskapsretten?
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8.1.3. Tilfeller der det innrømmes unntak i forbindelse med innføring av en ny avgift på områder der det ikke 
finnes noen tilsvarende fellesskapsavgift

 Er unntakene betinget av at det inngås frivillige eller obligatoriske avtaler mellom mottakerforetakene og 
EFTA-staten med sikte på å nå visse miljømål?

   ja  nei

 Hva slags avtaler er det snakk om? ...............................................................................................................

 Kan slike avtaler inngås i alle næringer som omfattes av avgiftstiltaket? 

   ja  nei

 Dersom avtalene inngås frivillig og ikke er en forutsetning for å oppnå avgiftsfordelen, hvor stor 
tilslutningsgrad forventes det blant foretakene som omfattes av avgiftstiltaket? 

 .........................................................................................................................................................................

 Hvem fører tilsyn med at foretakene overholder forpliktelsene de har inngått?

 Hvilke følger vil det få for foretakene dersom de ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalene?
 .........................................................................................................................................................................

 Legg eventuelt ved en kopi av utkastet til slike avtaler eller beskriv dem nøye.
 
 Dersom det finnes nasjonale regler med samme virkning som avtalene nevnt ovenfor, legg ved en kopi av 

disse reglene.

 Dersom det ikke inngås avtaler mellom foretak og EFTA-staten, til hvilken sats vil foretakene faktisk 
betale avgift etter avgiftsnedsettelsen, og hvor stor er forskjellen mellom denne satsen og den nasjonale 
avgiftens ”normalsats”?

 .........................................................................................................................................................................

 Legg fram tall som gjør det mulig for Overvåkningsorganet å vurdere hvilken andel av avgiften som 
faktisk betales.

 Hva er den meldte støtteordningens planlagte varighet?
 .........................................................................................................................................................................

8.1.4. Tilfeller der det innrømmes unntak fra eksisterende avgifter

 Hva er miljøvirkningen av avgiften som tiltaket gjelder?

 Når ble avgiften innført?

 Hvem er støttemottakerne?

 Ble det besluttet å innrømme avgiftsnedsettelse for støttemottakerne som omfattes av denne melding i 
forbindelse med en vesentlig avgiftsøkning?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, oppgi den aktuelle avgiftssatsens utvikling over tid i absolutte tall. 

 Er unntakene blitt nødvendige som følge av betydelige endringer i de økonomiske vilkår?

 Beskriv disse endringene: ..............................................................................................................................

 Berører endringene bare en EFTA-stat eller samtlige EFTA-stater?
 .........................................................................................................................................................................
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 I hvilken grad skyldes avgiftsøkningen endringene i de økonomiske vilkår?
 .........................................................................................................................................................................

 Hva er den meldte støtteordningens planlagte varighet?

8.1.5. Tilfeller der avgiftsfritak er nødvendige for å modernisere energiproduksjonen og oppnå høyere energi-
effektivitet

 Hvilke konvensjonelle energikilder vil bli brukt i energiproduksjonen?
 .........................................................................................................................................................................

 Hva er forskjellen i energieffektivitet sammenlignet med konvensjonelle produksjonsmetoder?
 .........................................................................................................................................................................

 Hvilke tilleggskostnader vil den planlagte produksjonen medføre?
 .........................................................................................................................................................................

9. Driftsstøtte til fremme av fornybar energi

9.1. Hvilke energikilder dreier det seg om?

9.2. Dersom støtten skal dekke differansen mellom kostnadene til produksjon av energi fra fornybare kilder og 
markedsprisen for den energi som produseres:

 Er det snakk om nye anlegg?

   ja  nei

 Oppgi de gjennomsnittlige produksjonskostnader og differansen i forhold til markedsprisen for hver type 
fornybar energi: ..............................................................................................................................................

 Beskriv støttereglene nøye, og særlig metoden som benyttes til å beregne støttebeløpet: 
 .........................................................................................................................................................................

 Hva er den beregnede avskrivingstid for anleggene?
 .........................................................................................................................................................................

 Vis at støttens netto nåverdi ikke vil overskride netto nåverdi av de samlede investeringskostnader for 
kraftverket eller den type kraftverk som mottar støtte: 

 .........................................................................................................................................................................

 Dersom støtten strekker seg over flere år, hva er vilkårene for justering av produksjonskostnader og 
markedspriser? ...............................................................................................................................................

 Er produksjonsanleggene for fornybar energi også berettiget til investeringsstøtte?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, hvor mye?

 Hvordan vil investeringsstøtten bli tatt i betraktning når behovet for driftsstøtte fastsettes?

 Omfatter støtten et element av kapitalavkastning?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, hvor mye? Forklar hvorfor dette anses å være nødvendig. Dersom det dreier seg om 
biomassesektoren, kan støtten overstige investeringskostnadene?
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9.3. Støtte i form av markedsmekanismer

 Er det snakk om nye anlegg?

   ja  nei

 Oppgi gjennomsnittskostnadene for produksjonen av den aktuelle fornybare energi og differansen i 
forhold til den gjennomsnittlige markedspris på energi: 

 Hvordan vil mekanismen fungere?

 Hvordan er det sikret at produsenter av fornybar energi ikke avholdes fra å bedre sin konkurranseevne?

 På hvilken måte tar mekanismen hensyn til import og eksport av elektrisitet?

 Dersom det dreier seg om grønne sertifikater, vil EFTA-staten direkte eller indirekte gripe inn i 
prisfastsettelsen?

 Kan EFTA-staten bringe nye sertifikater på markedet eller kjøpe slike sertifikater?

   ja  nei
 Innebærer ordningen at det må betales en avgift dersom en forpliktelse ikke blir oppfylt?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, hvordan vil disse midlene bli innkrevd, forvaltet og anvendt?

 Hvordan er det sikret at de deltakende foretak alt i alt ikke blir overkompensert?

9.4. Driftsstøtte på grunnlag av bortfall av eksterne kostnader 

 Er det snakk om nye anlegg?

   ja  nei

 Hvordan og av hvem er bortfallet av eksterne kostnader beregnet? Legg fram en grunngitt og kvantifisert 
sammenlignende kostnadsanalyse sammen med en vurdering av eksterne kostnader forårsaket av 
konkurrerende energiprodusenter:

 .........................................................................................................................................................................

 Hva er det høyest tillatte støttebeløp per kWh?
 .........................................................................................................................................................................

 Hvordan er det sikret at enhver støtte som går ut over det støttebeløp som følger av alternativ 1, faktisk 
blir gjeninvestert i sektoren eller i fornybar energi?

 .........................................................................................................................................................................

10. Driftsstøtte til kombinert varme- og kraftproduksjon

10.1. Hvilken primærenergikilde vil bli benyttet i produksjonsprosessen?

 Hvilke miljøfordeler vil det planlagte tiltaket medføre?

 Dersom virkningsgraden er særskilt høy, oppgi til sammenligning den gjennomsnittlige virkningsgrad.
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 Hva er den minste virkningsgrad for støtteberettigede varme- og kraftverk?

 Dersom tiltaket fører til en nedgang i energiforbruket, oppgi i hvilket omfang.

 Er tiltakene vurdert av en uavhengig sakkyndig?

 Dersom produksjonsprosessen er mindre miljøskadelig, gjør rede for hvordan og i hvilken grad.

 Hvilke regler gjelder for den planlagte støtten?

 Oppgi de gjennomsnittlige produksjonskostnader og de gjennomsnittlige markedspriser for energien som 
produseres.

 Hva er den gjennomsnittlige markedspris for en enhet konvensjonell energi?

 I tilfelle av industriell utnyttelse av den kombinerte varme- og kraftproduksjonen, hva er de eventuelle 
fordeler av varmeproduksjonen?

 Dersom støtten strekker seg over flere år, hva er vilkårene for justering av produksjonskostnader og 
markedspriser?

11. Andre opplysninger

 Før opp alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene i 
henhold til reglene om støtte til miljøvern i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte. 
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Del III.11

Ark for tilleggsopplysninger om risikokapitalstøtte

 Dette tilleggsopplysningsarket skal benyttes ved melding om støtteordninger som omfattes av reglene 
om statsstøtte og risikokapital i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte(1). Merk at dersom 
støtteordningen også omfattes av andre retningslinjer, benyttes i stedet meldingsskjemaet for disse 
retningslinjene.

1. Støttemottakerne

 Hvem mottar støtte etter ordningen? (kryss av for ett eller flere alternativer):

1.1  Investorer som oppretter et fond eller tilfører et foretak eller en foretaksgruppe egenkapital. Oppgi 
utvelgingskriteriene:

  ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

1.2  Et investeringsfond eller et annet formidlende instrument. Oppgi utvelgingskriteriene:
  ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................

1.3  Foretakene det investeres i. Oppgi utvelgingskriteriene:
  ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................

2. Form for støtte

2.1 Ordningen omfatter følgende tiltak og/eller virkemidler (kryss av for ett eller flere alternativer):

 Opprettelse av et investeringsfond (dvs. venturekapitalfond) der offentlige myndigheter er partner, 
investor eller deltaker. Angi nærmere:

  ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

 Tilskudd til et investeringsfond (dvs. venturekapitalfond) for å dekke en del av dets administrative 
kostnader og forvaltningskostnader. Angi nærmere:

  ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

 Garantier som gir risikokapitalinvestorer eller venturekapitalfond delvis dekning for investeringstap, 
eller garantier for lån til investorer eller fond som foretar risikokapitalinvesteringer. Angi nærmere:

  ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

 Andre finansielle virkemidler for å oppmuntre risikokapitalinvestorer eller venturekapitalfond til å 
tilføre ytterligere investeringskapital. Angi nærmere:

  ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

(1) Kapittel 10A i EFTAs overvåkningsorgans retningslinjer for statsstøtte om statsstøtte og risikokapital, EFT L 140 av 30.5.2002 og EØS-
tillegget nr. 27.
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 Skattemessige virkemidler for å oppmuntre investorer til å foreta risikokapitalinvesteringer. Angi 
nærmere:

  ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

2.2 Kombinasjonen av ovennevnte tiltak og/eller virkemidler fører ikke til at foretak tilføres kapital 
utelukkende i form av lån (herunder ansvarlige lån og ”egenkapitallån”) eller andre virkemidler som gir 
investoren eller långiveren en fast minsteavkastning. Angi nærmere:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

3. Markedssvikt

3.1  Delfinansieringen av målforetak etter støtteordningen er begrenset til høyst:

 EUR 500 000

 EUR 750 000 for foretak i regioner som er berettiget til støtte etter EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 
bokstav c)

 EUR 1 million for foretak i regioner som er berettiget til støtte etter EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 
bokstav a).

3.2  Dersom delfinansieringen av målforetak etter støtteordningen overskrider tersklene ovenfor, må 
ordningen være begrunnet ut fra en ”markedssvikt” på det aktuelle investeringsområdet. Angi 
nærmere og legg ved støttedokumentasjon:

  ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

4. Beskrivelse av støtten

4.1 De offentlige midlene er utelukkende eller hovedsaklig begrenset til kapitalinvestering i:

 foretak i en region som er berettiget til støtte etter EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav a) og/eller 
EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c),

 mikroforetak eller småbedrifter,

 mellomstore bedrifter i etableringsfasen eller andre tidlige utviklingsfaser, eller i støtteberettigede 
områder,

 mellomstore bedrifter som ikke er i etableringsfasen eller andre tidlige utviklingsfaser og ikke 
ligger i støtteberettigede områder, med en øvre grense per foretak for samlet finansiering gjennom 
støttetiltaket. Angi nærmere:

  ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

4.2 Ordningen er rettet mot markedssvikt på risikokapitalmarkedet og finansiering av foretak hovedsakelig i 
form av egenkapital eller likeverdig kapital. Beskriv nærmere om nødvendig:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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4.3 Investeringsbeslutningene er basert på utsikter til fortjeneste, og vederlaget for den eller de ansvarlige for 
investeringsbeslutningene er knyttet til investeringsresultatet, slik det framgår av følgende:

 All kapital som investeres i målforetakene, tilføres av markedsinvestorer, eller

 En vesentlig del av målforetakenes kapital tilføres av markedsinvestorer. Angi nærmere:
  ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................

4.3.1 Med hensyn til investeringsfond framgår det av følgende at investeringene er basert på utsikter til 
fortjeneste (kryss av for ett eller flere alternativer):

 minst 50 % av fondets kapital er tilført av markedsinvestorer,

 minst 30 % av fondets kapital er tilført av markedsinvestorer for tiltak i regioner som er berettiget til 
støtte etter EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav a) eller EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c),

 andre faktorer som forsvarer en annen andel av privat kapital. Angi nærmere:
  ..................................................................................................................................................................

 en avtale inngått mellom en profesjonell fondsforvalter og fondets deltakere fastsetter at fonds-
forvalterens vederlag er knyttet til fondets avkastning og beskriver klart fondets siktemål og 
investeringstidsplan,

 markedsinvestorer deltar i beslutningstakingen,

 fondsforvaltningen er basert på anvendelse av beste praksis og gjeldende tilsynsregler.

4.4  Konkurransevridningen mellom investorer og investeringsfond er begrenset til et minimum, slik det 
framgår av følgende:

 eventuelle ”preferansevilkår” for markedsinvestorer utlyses offentlig,

 ved opprettelse av investeringsfond utgår det en offentlig innbydelse til investorene,

 nye deltakere har mulighet til å slutte seg til en ordning (f.eks. en garantiordning) over en lengre 
periode.

4.5  Hver investering er basert på en detaljert forretningsplan som analyserer prosjektets lønnsomhet.

4.6  Ordningen omfatter en klar framgangsmåte for avvikling av den statlige deltakelsen. Angi nærmere:
  ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................

4.7  Omfatter ordningen en mulighet til gjenbruk av midler?

4.8  Sektorfokusering: Målforetakenes virksomhet er begrenset til én eller flere virksomhetssektorer. 
Oppgi hvilke sektorer samt de kommersielle hensyn og den offentlige politikk som ligger til grunn for 
fokuseringen:

  ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................
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5. Kumulasjon av støtte

5.1  Dersom ordningen innebærer støtte til foretakene det investeres i, mottar disse allerede støtte etter en 
annen ordning, herunder andre godkjente støtteordninger? Angi nærmere:

  ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

5.2  Dersom den kapital som tilføres foretak gjennom risikokapitaltiltaket, benyttes til å finansiere 
nyinvestering, forsknings- og utviklingskostnader eller andre kostnader som er støtteberettiget etter 
andre rammebestemmelser, er støtteelementet i risikokapitaltiltaket tatt i betraktning ved anvendelse 
av den relevante øvre grense for støtte? Angi nærmere:

  ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

6. Andre opplysninger

 Før opp alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene i 
henhold til reglene om statsstøtte og risikokapital i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte. 
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Del III.12.a

Ark for tilleggsopplysninger om støtte til foretak i vanskeligheter i luftfartsnæringen

 Dette tilleggsopplysningsarket skal benyttes ved melding om individuell omstruktureringsstøtte til luftfarts-
selskaper som omfattes av reglene om krisestøtte og omstruktureringsstøtte til foretak i vanskeligheter(1) 
og reglene om statsstøtte til luftfartsnæringen(2) i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte.

1. Støttekriterier

1.1. Er foretaket et selskap med begrenset ansvar der over halvparten av den tegnede kapitalen er tapt og over 
en firedel av denne kapitalen er tapt i løpet av de siste tolv måneder?

   ja  nei

1.2. Er foretaket et selskap med ubegrenset ansvar der over halvparten av den bokførte egenkapitalen er tapt 
og over en firedel av denne kapitalen er tapt i løpet av de siste tolv måneder?

   ja  nei

1.3. Oppfyller foretaket kriteriene for offentlig insolvensbehandling i nasjonal lovgivning?

   ja  nei

 Dersom svaret på ett av spørsmålene ovenfor er ja, legg ved de relevante dokumenter (siste resultat-
regnskap og balanse, eller en rettsbeslutning om å innlede en undersøkelse av foretaket etter nasjonal 
selskapsrett).

 Dersom svaret på alle spørsmålene ovenfor er nei, legg fram dokumentasjon på at foretaket er i 
vanskeligheter og dermed berettiget til krisestøtte.

1.4. Når ble foretaket etablert? ..............................................................................................................................

1.5. Når kom foretaket i drift? ..............................................................................................................................

1.6. Tilhører foretaket en foretaksgruppe?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, gi nærmere opplysninger om foretaksgruppen (organisasjonsplan som viser forholdet 
mellom gruppens medlemmer med angivelse av kapital og stemmerett), og legg ved dokumentasjon på at 
foretakets vanskeligheter er dets egne og ikke skyldes vilkårlig kostnadsfordeling innenfor gruppen, og er 
for alvorlige til at gruppen kan løse dem selv.

1.7. Har foretaket (eller gruppen det tilhører) mottatt omstruktureringsstøtte tidligere?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, gi nærmere opplysninger (dato, beløp, henvisning til eventuelt tidligere vedtak i 
Overvåkningsorganet nr. xx/xx/COL, osv.)

2. Omstruktureringsplan

2.1. Legg fram en kopi av undersøkelsen av markedet eller markedene der foretaket i vanskeligheter utøver sin 
virksomhet, og angi hvem som har utført undersøkelsen. Markedsundersøkelsen må særlig omfatte:

2.1.1. En klar avgrensning av produktmarkedet og det eller de geografiske markeder.

2.1.2. Navnet på foretakets viktigste konkurrenter og deres andel av henholdsvis verdensmarkedet, EØS-
markedet og hjemmemarkedet.

2.1.3. Utviklingen i foretakets markedsandel i de senere år.

(1) Kapittel 16 i EFTAs overvåkningsorgans retningslinjer for statsstøtte om krisestøtte og omstruktureringsstøtte til foretak i vanskeligheter, EFT 
L 274 av 26.10.2000 og EØS-tillegget nr. 48. 

(2) Kapittel 30 i EFTAs overvåkningsorgans retningslinjer for statsstøtte om støtte til luftfartsnæringen, EFT L 124 av 23.5.1996 og EØS-tillegget 
nr. 23.
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2.1.4. En vurdering av samlet produksjonskapasitet og etterspørsel i EØS, herunder en vurdering av om det er 
overskuddskapasitet i markedet.

2.1.5. Prognoser over utviklingen i EØS de kommende fem år med hensyn til etterspørsel, samlet kapasitet og 
markedspriser.

2.2. Omstruktureringsplanen vedlegges. Ettersom støtten skal inngå i et omfattende omstruktureringsprogram, 
må planen minst omfatte følgende:

2.2.1. En presentasjon av ulike markedsforventninger på grunnlag av markedsundersøkelsen.

2.2.2. En analyse av grunnene til at foretaket har havnet i vanskeligheter.

2.2.3. En redegjørelse for den framtidige strategi som foreslås for foretaket og hvordan denne vil føre til 
lønnsomhet.

2.2.4. En detaljert beskrivelse av og oversikt over de planlagte omstruktureringstiltak og kostnadene i den 
forbindelse.

2.2.5. Tidsplanen for gjennomføring av de enkelte tiltak og den endelige frist for gjennomføring av 
omstruktureringsplanen i sin helhet.

2.2.6. Opplysninger om foretakets produksjonskapasitet, herunder om kapasitetsutnyttelsen og eventuell 
kapasitetsnedbygging, særlig når dette er nødvendig for å gjenopprette foretakets finansielle levedyktighet 
og/eller markedsforholdene.

2.2.7. En detaljert beskrivelse av finansieringsplanen for omstruktureringen, herunder:

– anvendelse av fortsatt disponibel egenkapital

– salg av aktiva eller datterforetak for å bidra til å finansiere omstruktureringen

– tilsagn om midler fra aksjeeiere og tredje parter (f.eks. kreditorer og banker)

– størrelsen på de offentlige midler og en begrunnelse av behovet for slik støtte.

2.2.8. Forventede resultatregnskaper for de kommende fem år med et anslag over kapitalavkastningen og en 
følsomhetsanalyse basert på ulike scenarier.

2.2.9. Tilsagn fra EFTA-statens myndigheter om ikke å tildele foretaket ytterligere støtte.

2.2.10. Tilsagn fra EFTA-statens myndigheter om ikke å gripe inn i foretakets ledelse med mindre det er i kraft 
av sine eierrettigheter, og om å la foretaket drive på kommersielt grunnlag.

2.2.11. Tilsagn fra EFTA-statens myndigheter om å begrense støtten til omstruktureringsplanens formål og hindre 
foretaket i å erverve eierandeler i andre luftfartsselskaper i omstruktureringsperioden.

2.2.12. Navn på den eller de som har utarbeidet omstruktureringsplanen og dato.

2.3. Gjør rede for de tiltak som foreslås for å veie opp for støttens konkurransevridende virkning på EØS-plan, 
særlig virkningene for konkurrentene av den kapasitetsnedbygging og tilbudsreduksjon som følger av 
omstruktureringsplanen.

2.4. Gi alle relevante opplysninger om enhver form for støtte som vil bli tildelt foretaket som mottar 
omstruktureringsstøtte, innenfor rammen av en støtteordning eller på annen måte, i løpet av 
omstruktureringsperioden.

2.5. Gi alle relevante opplysninger om hvordan innsyn i og kontroll av den meldte støtten vil bli ivaretatt.
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 Del III.12.b

Ark for tilleggsopplysninger om støtte til transportinfrastruktur

 Dette tilleggsopplysningsarket skal benyttes ved melding om individuell støtte eller støtteordninger for 
transportinfrastruktur. Det skal også benyttes når individuell støtte eller en støtteordning meldes til 
Overvåkningsorganet av rettssikkerhetshensyn.

1. Infrastrukturtype

1.1 Oppgi hvilken type infrastruktur som er støtteberettiget etter tiltaket.

1.2 Er den berørte infrastruktur åpen og tilgjengelig for alle potensielle brukere på like vilkår, eller er den 
forbeholdt ett eller flere foretak?

1.3 Er infrastrukturen offentlig og drevet av det offentlige, eller drives/ledes den av en enhet som ikke hører 
inn under offentlig forvaltning?

1.4 Gjør rede for driftsvilkårene for den berørte infrastrukturen.

1.5 Gjelder støtteordningen eller den individuelle støtten ny infrastruktur eller en utvidelse/oppgradering av 
bestående infrastruktur?

2. Støtteberettigede kostnader og støtteintensitet

2.1 Gjelder støtteordningen eller den individuelle støtten:

 Investeringskostnader

 Driftskostnader

 Annet (angi nærmere)

2.2 Oppgi prosjektets samlede kostnader og i hvilken grad støttemottakeren vil bidra til disse kostnadene.

2.3 Hvordan er støttebeløpet fastsatt (ved anbud, markedsundersøkelse eller annet)?

2.4 Forklar hvorfor offentlig støtte er nødvendig og hvordan det er sikret at støtten begrenses til et 
minimum.

3. Støttemottakeren

3.1 Hvordan er støttemottakeren utvalgt?

3.2 Vil støttemottakeren også stå for drift av infrastrukturen?

   ja  nei

 Dersom svaret er nei, forklar hvordan den driftsansvarlige er utvalgt.
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(1) Kapittel 24A i EFTAs overvåkningsorgans retningslinjer for statsstøtte om støtte til sjøtransport, innført ved vedtak i kollegiet nr. 62/04/COL 
(ennå ikke offentliggjort).

Del III.12.c

Ark for tilleggsopplysninger om støtte til sjøtransport

 Dette tilleggsopplysningsarket skal benyttes ved melding om støtteordninger som omfattes av reglene om 
støtte til sjøtransport i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte(1).

1. Type støtteordning

 Oppgi om ordningen omfatter eller består av:

a)  en tonnasjeavgift
b)  reduserte trygde- og pensjonspremier
c)  redusert inntektsskatt for sjøfolk
d)  reduserte lokale skatter
e)  redusert registreringsavgift
f)  opplæringsstøtte
g)  støtte til overføring av lastebiler fra vei til vannvei
h)  en kontrakt om offentlig tjenesteytelse eller en framgangsmåte for tildeling av slike kontrakter
i)  sosial støtte
j)  annet, angi nærmere:

2. Støttekriterier

 For a), b), c), d), e), f) og g)

2.1 Hva er støttekriteriene for foretak?

2.2 Hva er støttekriteriene for skip, særlig med hensyn til flagg?

2.3 Hvilke støttekriterier gjelder eventuelt for sjøfolk?

2.4 Oppgi hvilken virksomhet som er støtteberettiget. Gjelder ordningen

  slepevirksomhet?   mudringsvirksomhet?

2.5 Hvilke tiltak er truffet for å sikre at støtten ikke går til annen virksomhet i samme foretak?

2.6 For h): Oppgi hvilke offentlige tjenesteytelser det gjelder, hvordan kompensasjonen er beregnet, hvilke 
anbud som ble gitt og grunnene til valget av det utpekte foretak.

2.7 For i): Oppgi for hvilke ruter og brukergrupper og på hvilke vilkår det ytes tilskudd etter ordningen.

3. Støtteintensitet

 For a):

3.1 Etter hvilke satser beregnes den skattbare inntekt per 100 NT?

 Inntil 1000 NT   

 Mellom 1001 og 10 000 NT   

 Mellom 10 001 og 20 000 NT  

 Over 20 001 NT
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3.2 Plikter foretakene å føre separat regnskap dersom de driver både støtteberettiget og ikke-støtteberettiget 
virksomhet?

3.3 Hvordan behandles foretaksgrupper og transaksjoner mellom gruppens medlemmer?

 For b), c), d) og e):

3.4 Hvor høy er støtteintensiteten i prosent av trygde- og pensjonspremiene eller de skatter eller avgifter som 
sjøfolkene eller rederiet normalt skulle ha betalt? _ _ %

3.5 Eller til hvilket nivå er slike premier, skatter eller avgifter begrenset i absolutte tall?

3.6 For f): Hvor høy er støtteintensiteten med hensyn til opplæringskostnader eller lønn for den som får 
opplæring?

3.7 For g): Oppgi støttebeløp per overført tonnkilometer.

3.8 For i): Oppgi støttebeløpet for det enkelte tilskudd.

 



25.5.2006 Nr. 26/85EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Del III.12.d 

Ark for tilleggsopplysninger om støtte til kombinert transport

 Dette tilleggsopplysningsarket skal benyttes ved melding om individuell støtte eller støtteordninger 
for kombinert transport. Det skal også benyttes når individuell støtte eller en støtteordning meldes til 
Overvåkningsorganet av rettssikkerhetshensyn.

1. Type støtteordning eller individuell støtte

 Gjelder støtteordningen eller den individuelle støtten:

1.1. Kjøp av materiell til kombinert transport? 

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, beskriv de støtteberettigede aktiva:
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

1.2. Bygging av infrastruktur for kombinert transport?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, beskriv tiltaket:
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

1.3. Støtte som ytes for å redusere kostnadene for tilgang til kombinerte transporttjenester, og som ikke skal 
tilbakebetales? 

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, legg ved en undersøkelse som forsvarer et slikt tiltak:
 .........................................................................................................................................................................

1.4. Annet:
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

2. Støtteberettigede kostnader

2.1 Er containere til sjøtransport (ISO 1) støtteberettiget etter ordningen?

   ja  nei

2.2 Er jernbanevogner og lokomotiver støtteberettiget etter ordningen?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, før opp støttemottakerne:
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

2.3 Benyttes det støtteberettigede materiell utelukkende til kombinert transport?

   ja  nei

 .........................................................................................................................................................................

2.4 Andre støtteberettigede kostnader etter støtteordningen eller den individuelle støtten:
 .........................................................................................................................................................................
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3. Støtteintensitet

3.1 Er støtteintensiteten for materiell til kombinert transport over 30 % av de støtteberettigede kostnader?

   ja  nei

3.2 Er støtteintensiteten for infrastruktur til kombinert transport over 50 % av de støtteberettigede 
kostnader?

   ja  nei

 Dersom svaret er ja, legg ved dokumentasjon som forsvarer en slik støtteintensitet:
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

 Med hensyn til støtte for å redusere kostnadene for tilgang til kombinerte transporttjenester, vedlegges en 
undersøkelse som forsvarer den planlagte støtteintensitet.
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(1) Dersom støtteordningen er meldt mer enn én gang, framlegges opplysninger om den seneste fullstendige meldingen som er godkjent av 
Overvåkningsorganet.

VEDLEGG II

SKJEMA FOR FORENKLET MELDING 

 Dette skjema kan benyttes til forenklet melding i henhold til artikkel 4 nr. 2 i EFTAs overvåkningsorgans 
vedtak nr. 195/04/COL av 14. juli 2004 om gjennomføring av overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 
3 del II.

1. Tidligere godkjent støtteordning(1)

1.1. Støttenummer tildelt av Overvåkningsorganet:

1.2. Tittel:

1.3. Godkjenningsdato [under henvisning til brev fra Overvåkningsorganet]:

1.4. Offentliggjøring i Den europeiske unions tidende og i EØS-tillegget til EU-tidende:

1.5. Hovedmål (oppgi ett mål):

1.6. Rettsgrunnlag:

1.7. Samlet budsjett:

1.8. Varighet:

2. Hva meldingen gjelder

 Nytt budsjett (oppgi både samlet budsjett og årlig budsjett i nasjonal valuta):

 Ny varighet (oppgi f.o.m. hvilken dato og t.o.m. hvilken dato det kan tildeles støtte):

 Strengere kriterier eller en reduksjon i støtteintensiteten eller de støtteberettigede kostnader (angi 
nærmere):

 Legg ved en kopi av relevante utdrag fra rettsgrunnlagets endelige tekst (eller en vevlenke).
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VEDLEGG IIIA

STANDARDSKJEMA FOR RAPPORTERING OM EKSISTERENDE STATSSTØTTE

 For å forenkle og forbedre systemet for innberetning av statsstøtte og gjøre det mer enhetlig, skal 
dagens standardiserte rapporteringsordning erstattes av en årlig ajourføring. Innen 1. mars hvert år 
skal Overvåkningsorganet sende EFTA-statene en oversiktstabell med detaljerte opplysninger om all 
eksisterende støtte (støtteordninger og individuell støtte). EFTA-statene skal returnere oversiktstabellen 
til Overvåkningsorganet i elektronisk form innen 30. juni samme år. Dette gjør det mulig for 
Overvåkningsorganet å offentliggjøre statsstøttedata for rapporteringsperioden t-1 i år t(1).

 Tabellen skal fylles ut av Overvåkningsorganet på forhånd på grunnlag av de opplysninger som ble framlagt 
da støtten ble godkjent. EFTA-statene skal kontrollere opplysningene for den enkelte støtteordning eller 
individuelle støtte og om nødvendig endre dem, samt føre opp de årlige utgifter for det foregående år (t-1). 
I tillegg skal EFTA-statene oppgi om en ordning er utløpt eller om alle utbetalinger etter ordningen 
har opphørt, og opplyse om en ordning samfinansieres innenfor rammen av EFTA-statenes deltakelse i 
fellesskapsprogrammer.

 Opplysninger om bl.a. målet med støtten og sektoren som mottar støtte, skal vedrøre tidspunktet for 
støttens godkjenning og ikke de endelige støttemottakerne. Eksempelvis vil hovedmålet for en ordning 
som på godkjenningstidspunktet var særskilt øremerket for små og mellomstore bedrifter, anses å være 
støtte til SMB. En annen ordning der all støtte blir tildelt små og mellomstore bedrifter selv om den på 
godkjenningstidspunktet var åpen for alle foretak, vil derimot ikke anses å ha et slikt hovedmål.

 Oversiktstabellen skal omfatte parametrene nedenfor. Parameter 1-3 og 6-12 skal utfylles av 
Overvåkningsorganet på forhånd og kontrolleres av EFTA-statene. Parameter 4, 5 og 13 skal utfylles av 
EFTA-statene.

1. Tittel

2. Støttenummer

3. Alle tidligere støttenummer (f.eks. etter forlengelse av en ordning)

4. Utløp

 EFTA-statene skal oppgi om en ordning er utløpt eller om alle utbetalinger etter ordningen har 
opphørt.

5. Samfinansiering

 Selv om finansiering gjennom EFTA-statenes deltakelse i fellesskapsprogrammer i seg selv ikke 
er omfattet, skal det ved beregning av den samlede statsstøtte for den enkelte EFTA-stat tas 
hensyn til støttetiltak som samfinansieres innenfor rammen av EFTA-statenes deltakelse i felles-
skapsprogrammer. For å fastslå hvilke ordninger som samfinansieres og anslå hvor mye slik støtte 
utgjør i forhold til den samlede statsstøtte, skal EFTA-statene oppgi om en ordning er samfinansiert, 
og i så fall hvilken prosentandel av støtten dette gjelder. Dersom dette ikke er mulig, gis et anslag 
over samfinansieringens samlede beløp.

6. Næring

 Næringsgrupperingen skal i hovedsak være basert på NACE(2) [tresifret nivå].

7. Hovedmål

(1) t er året da opplysningene sendes inn.
(2) NACE rev.1.1 er den statistiske klassifisering av næringsvirksomhet i Det europeiske fellesskap.
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(3) NUTS er nomenklaturen over regionale statistikkenheter i Fellesskapet.

8. Underordnet mål

 Et underordnet mål er et mål som støtten (eller en bestemt del av den) var særskilt øremerket for 
ut over støttens hovedmål på det tidspunkt støtten ble godkjent. En ordning som har forskning og 
utvikling som hovedmål, kan f.eks. ha som underordnet mål å fremme små og mellomstore bedrifter 
(SMB) dersom støtten er øremerket for SMB. En annen ordning som har SMB som hovedmål, kan 
ha opplæring og sysselsetting som underordnede mål dersom støtten på godkjenningstidspunktet var 
øremerket med x % for opplæring og y % for sysselsetting.

9. Region(er)

 Støtte kan på tidspunktet for godkjenning være forbeholdt en eller flere regioner. Det bør eventuelt 
skilles mellom regioner som omfattes av artikkel 61 nr. 3 bokstav a) og regioner som omfattes av 
artikkel 61 nr. 3 bokstav c). Dersom støtten er forbeholdt én bestemt region, skal dette angis på 
NUTS-nivå II(3).

10. Form for støtte

 Det skilles mellom seks ulike støtteformer (tilskudd, nedsettelse av eller fritak for skatter eller 
avgifter, tilførsel av egenkapital, lån på gunstige vilkår, skatteutsettelse, garanti).

11. Støttens betegnelse på EFTA-statens språk

12. Støttetype

 Det skilles mellom tre ulike støttetyper: støtteordning, individuell anvendelse av en støtteordning, 
individuell støtte tildelt utenfor en støtteordning (engangsstøtte).

13. Utgifter

 Som en hovedregel bør tallene uttrykkes i faktiske utgifter (eller faktiske tapte inntekter med 
hensyn til skattetiltak). Dersom det ikke foreligger tall for utbetalinger, oppgis bevilgninger eller 
budsjettavsetninger som sådanne. Det skal framlegges egne tall for hver støtteform som inngår i en 
støtteordning eller individuell støtte (f. eks. tilskudd, lån på gunstige vilkår). Tallene oppgis i den 
gjeldende nasjonale valuta i rapporteringsperioden. Utgiftene oppgis for t-1, t-2, t-3, t-4 og t-5.
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VEDLEGG III B

OPPLYSNINGER SOM SKAL FRAMLEGGES I åRLIGE RAPPORTER TIL 
OvERvåKNINGSORGANET

Rapportene skal innsendes i elektronisk form. De skal inneholde følgende opplysninger:

1. Støtteordningens tittel, støttenummer fastsatt av Overvåkningsorganet og henvisning til Overvåknings-
organets vedtak.

2. Utgifter. Tallene oppgis i euro eller eventuelt i nasjonal valuta. For skatteutgifter rapporteres årlige tapte 
skatteinntekter. Dersom det ikke foreligger nøyaktige tall, kan det gis et anslag over de tapte inntektene. 
For rapportåret som revideres, oppgis følgende særskilt for hver støtteform som inngår i ordningen (f.eks. 
tilskudd, lån på gunstige vilkår, garantier): 

2.1. Bevilgede beløp, (anslag over) tapte skatteinntekter eller andre tapte inntekter, opplysninger om garantier 
osv. for nye støtteprosjekter. For garantiordninger oppgis det samlede beløp som de nye garantiene 
utgjør.

2.2. Faktiske utbetalinger, (anslag over) tapte skatteinntekter eller andre tapte inntekter, opplysninger om 
garantier osv. for nye og løpende støtteprosjekter. For garantiordninger oppgis følgende: samlet beløp 
for utestående garantier, premieinntekter, inndrevne beløp, utbetalte erstatninger og støtteordningens 
driftsresultat i rapportåret.

2.3. Antall prosjekter og/eller foretak som mottar støtte.

2.4. Anslått samlet beløp for:

– støtte til endelig tilbaketrekking av fiskefartøyer gjennom overføring til tredjeland,

– støtte til midlertidig stans i fisket,

– støtte til fornyelse av fiskefartøyer,

– støtte til modernisering av fiskefartøyer,

– støtte til kjøp av brukte fartøyer,

– støtte til sosio-økonomiske tiltak,

– støtte for å bøte på skader som skyldes naturkatastrofer eller eksepsjonelle hendelser,

– støtte til de ytterste randområdene,

– støtte finansiert gjennom parafiskale avgifter.

2.5. Regional fordeling av beløpene nevnt i nr. 2.1. på områder definert som mål 1-regioner og andre 
områder.

3. Andre opplysninger og merknader.




