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Υφυπουργό παρά τω Προέδρω,
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας,
Κυβερνητικό Εκπρόσωπο,
Γενικό Ελεγκτή,
Γενικό Λογιστή,
Επίτροπο Διοικήσεως,
Πρόεδρο Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας,
Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,
Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων, Βουλής των Αντιπροσώπων,
Γραφείου Προγραμματισμού και Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
στο Υπουργείο Εξωτερικών,
Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου,
Αρχιπρωτοκολλητή Ανωτάτου Δικαστηρίου,
Διευθυντή Γραφείου Προέδρου,

Υποχρέωση από τις Αρμόδιες Αρχές Κοινοποίησης
προς τον ΄Εφορο Προσχεδίων Νέων,

Yφιστάμενων και Τροποποιήσεων Υφιστάμενων Ενισχύσεων.
Ο Περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμος

του 2001 (Ν.30(Ι) του 2001)

Α.  Νέες Ενισχύσεις

Επιθυμώ να αναφερθώ στον πιο πάνω Νόμο και να σας υπενθυμίσω ότι, σύμφωνα με

το εδάφιο (1) του ΄Αρθρου 10 του Νόμου, κάθε Αρμόδια Αρχή που προτίθεται να χορηγήσει

νέα δημόσια ενίσχυση κοινοποιεί στον ΄Εφορο προσχέδιο της εν λόγω ενίσχυσης,

υποβάλλοντας μαζί όλες τις σχετικές πληροφορίες.  Με βάση   το ίδιο ΄Αρθρο οποιαδήποτε

προσθήκη, τροποποίηση, παράταση ή ανανέωση υφιστάμενης δημόσιας ενίσχυσης θεωρείται

νέα δημόσια ενίσχυση και προσχέδιό της κοινοποιείται στον ΄Εφορο.
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2.  Η διαδικασία κοινοποίησης ρυθμίζεται με το  περί Ελέγχου των Δημοσίων

Ενισχύσεων (Διαδικασία Κοινοποίησης) Διάταγμα του 2001 που εξέδωσε το Υπουργικό

Συμβούλιο και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 15 Ιουνίου, 2001.

3.  Με βάση την παράγραφο 3(1) και (2) του πιο πάνω Διατάγματος, Αρμόδια Αρχή που

προτίθεται να χορηγήσει νέα δημόσια ενίσχυση κοινοποιεί στον ΄Εφορο προσχέδιο της εν

λόγω ενίσχυσης υποβάλλοντας μαζί τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία αναφέρονται

στο Παράρτημα Ι.  Ωστόσο, στην περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή προτίθεται να παραχωρήσει

νέα δημόσια ενίσχυση βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στους περί Ελέγχου των

Δημοσίων Ενισχύσεων (Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις) Κανονισμούς του 2001 και στους

περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Επαγγελματική Εκπαίδευση) Κανονισμούς του

2001, τότε κοινοποιεί στον Έφορο προσχέδιο της εν λόγω ενίσχυσης, υποβάλλοντας μαζί

μόνο τα συνοπτικά πληροφοριακά στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ.  Τα

Παραρτήματα Ι και ΙΙ επισυνάπτονται.

4.  Επισημαίνεται σχετικά ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος, η κοινοποίηση

οφείλει να είναι πλήρης και επακριβής και να περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την

εξέταση από τον ΄Εφορο του κοινοποιηθέντος προσχεδίου ενίσχυσης.

5.  Τονίζεται ότι, σύμφωνα με το ΄Αρθρο 3 του Νόμου, καμιά νέα δημόσια ενίσχυση δεν

μπορεί να χορηγηθεί νόμιμα εάν δεν έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί στον ΄Εφορο και

εγκριθεί.  Κατά συνέπεια η χορήγηση νέας δημόσιας ενίσχυσης χωρίς να έχει εγκριθεί εκ των

προτέρων από τον ΄Εφορο καθιστά την ενίσχυση αυτομάτως παράνομη και η παρανομία αυτή

δεν μπορεί να θεραπευθεί εκ των υστέρων.

Β.   Υφιστάμενες Ενισχύσεις

 Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι σύμφωνα με το εδάφιο (1) του ΄Αρθρου 21 του Νόμου τόσο τα

προγράμματα (σχέδια) ενισχύσεων που βρίσκονταν σε ισχύ κατά την ημέρα έναρξης ισχύος

του Νόμου, δηλαδή στις 30.4.2001, όσο και οι ατομικές ενισχύσεις, των οποίων η χορήγηση

άρχισε κατά την εν λόγω ημερομηνία και  πρόκειται να συνεχιστεί για διάστημα μεγαλύτερο

των δύο χρόνων, κοινοποιούνται με πλήρεις λεπτομέρειες στον ΄Εφορο το αργότερο μέχρι τις
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30.10.2001 και, εφόσον κριθεί από τον ΄Εφορο με αιτιολογημένη απόφασή του ότι αντίκεινται

εν όλω ή εν μέρει στις διατάξεις του Νόμου, καταργούνται ή τροποποιούνται από την Αρμόδια

Αρχή, ανάλογα με την απόφαση του Εφόρου, το αργότερο σε δύο χρόνια μετά την ημερομηνία

θέσεως σε ισχύ του Νόμου, δηλαδή στις 30.4.2003.  Η κοινοποίηση αυτών των υφιστάμενων

προγραμμάτων και ατομικών ενισχύσεων θα γίνεται χρησιμοποιώντας, ανάλογα με την

περίπτωση, τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.  Η κοινοποίηση θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση

της Αρμόδιας Αρχής ότι το σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή πριν από τις 30.4.2001.

7.  Εφιστάται επίσης η προσοχή ότι, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του ΄Αρθρου 21
του πιο πάνω Νόμου, οποιοδήποτε υφιστάμενο πρόγραμμα ή ατομική ενίσχυση δεν
κοινοποιηθεί στον ΄Εφορο μέχρι τις 30.10.2001 θεωρείται ότι αντίκειται στις διατάξεις
του Νόμου και πρέπει να καταργηθεί υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πιο
πάνω εδάφιο.

8.  Λόγω του μεγάλου αριθμού των υφιστάμενων προγραμμάτων και ατομικών

ενισχύσεων που αναμένεται να κοινοποιηθούν, γίνεται αντιληπτό ότι η ολοκλήρωση της

αξιολόγησής τους θα είναι χρονοβόρα.  Η σειρά αξιολογήσεων θα καθορίζεται με βασικό

κριτήριο την ημερομηνία υποβολής των κοινοποιήσεων.

9.  Είναι αυτονόητο ότι είναι προς το συμφέρον των Αρμόδιων Αρχών να υποβάλουν

αμέσως τις κοινοποιήσεις, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που υπάρχει υπόνοια ότι κάποιο

υφιστάμενο πρόγραμμα ή ατομική ενίσχυση πιθανόν να μην είναι εν όλω ή εν μέρει συμβατά

με την πιο πάνω Νομοθεσία.  Η άμεση υποβολή της κοινοποίησης θα καταστήσει δυνατό να

πληροφορηθεί η Αρμόδια Αρχή σε σύντομο χρονικό διάστημα αν το πρόγραμμα που

κοινοποίησε θα πρέπει να καταργηθεί μέχρι τις 30.4.2003 και έτσι θα έχει τα χρονικά

περιθώρια, εάν το κρίνει ενδεδειγμένο, να υποβάλει για έγκριση προσχέδιο για νέο πρόγραμμα

που θα είναι συμβατό και το οποίο θα αξιολογηθεί και ενδεχομένως θα εγκριθεί πριν από την

κατάργηση του υφισταμένου.
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Γ.  Κοινές Διατάξεις

10. Διευκρινίζεται ότι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του πιο πάνω Νόμου:

(α) Οι δημόσιες ενισχύσεις προς τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία.

(β) Οι δημόσιες ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις, που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα

κατ’ αποκλειστικότητα σε αλλοδαπούς και οι οποίες κτώνται το εισόδημά τους

από πηγές εκτός της Δημοκρατίας (περιλαμβανομένων τραπεζών και

χρηματοδοτικών εταιρειών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του ΄Αρθρου 28Α

των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 1961 μέχρι (Αρ. 2) του

2000 όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, οι οποίες, κατόπιν άδειας, που

εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε εν ισχύ Νόμου, διεξάγουν

εργασίες, που συνεπάγονται την απόκτηση εισοδήματος από πηγές εντός της

Δημοκρατίας).

Σύμφωνα, όμως, με το ΄Αρθρο 6 του Νόμου, οι νέες καθώς και οι υφιστάμενες  ενισχύσεις που

χορηγούνται στις ανωτέρω κατηγορίες θα πρέπει να κοινοποιούνται στον ΄Εφορο στα σχετικά

έντυπα.

11.  Ενόψει των πιο πάνω παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε, το

συντομότερο, τα σχετικά Παραρτήματα για να καταστεί δυνατή η έγκαιρη αξιολόγηση τόσο των

υφιστάμενων προγραμμάτων, όσο και των προσχεδίων νέων προγραμμάτων

ενισχύσεων/ατομικών ενισχύσεων.

                                                                           ΄Εφορος Δημοσίων Ενισχύσεων

ΧΑ/ΑΓ(Υποχρέωση Αρμοδίων Αρχών)



Παράρτημα І

΄Εντυπο σχετικά με τα πληροφοριακά στοιχεία που
κοινοποιεί η Αρμόδια Αρχή στον ΄Εφορο

1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή:

      Αρμόδιος(οι) λειτουργός (οι):

2. Τίτλος του προγράμματος ενισχύσεων ή της ατομικής ενίσχυσης:

3. Νομική βάση: (επισυνάπτεται ένα αντίγραφο της νομικής βάσης ή του

σχεδίου νομικής βάσης)

      Τίτλος:

       Στοιχεία:

4.  Εάν πρόκειται περί προγράμματος ενισχύσεων:

     Πρόκειται για νέο πρόγραμμα ενισχύσεων: ΝΑΙ/ΟΧΙ
     Εάν το πρόγραμμα ενισχύσεων αντικαθιστά ήδη υφιστάμενο, παρακαλείσθε να

αναφέρετε το υφιστάμενο πρόγραμμα ενισχύσεων που αντικαθίσταται:

5.  Εάν πρόκειται περί υφιστάμενου προγράμματος ενισχύσεων:

- Κοινοποιηθέντος στον ΄Εφορο στις:

 -    Αριθμός ενίσχυσης:

- Εγκριθέντος από τον ΄Εφορο στις:



- Στοιχεία της επιστολής του Εφόρου:

- Να προσδιορίσετε τους κανόνες και τις λεπτομέρειες εφαρμογής που

μεταβάλλονται και γιατί:

6.   Σκοπός της ενίσχυσης:

      Να αναφερθεί μόνο μία κατηγορία στόχων [(α) ή (β) ή (γ)]:

      (να αναφερθούν οι δευτερεύοντες στόχοι αν υπάρχουν)

(α)    Οριζόντιοι στόχοι:

    Ποιος είναι ο σκοπός; (π.χ. γενικές επενδύσεις, έρευνα και

τεχνολογική ανάπτυξη, περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας κ.λ.π.)

    (΄Οταν η Αρμόδια Αρχή προτίθεται να χορηγήσει νέα δημόσια

ενίσχυση βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στους περί Ελέγχου

των Δημοσίων Ενισχύσεων (΄Ερευνα και Τεχνολογική ανάπτυξη)

Κανονισμούς του 2001 (Κ.Δ.Π. 195/2001) θα συμπληρώνει και θα

υποβάλλει στον ΄Εφορο και το Συμπληρωματικό Ερωτηματολόγιο για

΄Ερευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη).

(β)     Περιφερειακοί στόχοι:

          Επιλέξιμη(ες) περιφέρεια(ες) ή ζώνη(ες):

(γ)   Τομεακοί στόχοι:

   Επιλέξιμος(οι) τομέας(είς):



7.  ΄Αλλοι περιορισμοί ή όροι της ενίσχυσης:

Προσδιορίστε κάθε περιορισμό (αριθμός των εργαζομένων, κύκλος

εργασιών, σύνολο ισολογισμού, μερίδιο του κεφαλαίου που κατέχεται από

μεγάλες επιχειρήσεις) που τίθεται για τους δικαιούχους της ενίσχυσης ή

κάθε άλλον όρο/κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των

δικαιούχων της ενίσχυσης:

8.   Ποια είναι η(οι) μορφή(ές) της ενίσχυσης; (Να διαγραφούν οι ενδείξεις που

δεν ισχύουν):

- Επιχορήγηση

- Παροχή δανείου με μειωμένο επιτόκιο (να αναφερθούν συγκεκριμένα

στοιχεία κυρίως για τον τρόπο εγγύησης/εξασφάλισης του δανείου)

- Επιδότηση επιτοκίου

- Φορολογικές/δασμολογικές ελαφρύνσεις/απαλλαγές

- Εγγύηση (να αναφερθούν λεπτομερή στοιχεία κυρίως για τον τρόπο

εξασφάλισης της εγγύησης και για κάθε ενδεχόμενη αντιπαροχή που

προβλέπεται να καταβληθεί)

- Ενισχύσεις χορηγούμενες στο πλαίσιο σύμβασης έρευνας και

τεχνολογικής ανάπτυξης συναφθείσας με βιομηχανικές επιχειρήσεις

(να προσδιοριστεί)

- ΄Αλλες (να προσδιοριστεί)

Για κάθε μορφή της ενίσχυσης θα πρέπει να δοθεί ακριβής περιγραφή

των κανόνων και όρων εφαρμογής της, να αναφερθεί δε ιδίως η ένταση

της ενίσχυσης, η φορολογική αντιμετώπισή της και το αν η εν λόγω

ενίσχυση χορηγείται αυτομάτως από τη στιγμή που ικανοποιηθούν

ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια ή  κατόπιν ασκήσεως της διακριτικής

ευχέρειας της Αρμόδιας Αρχής.



9. Για κάθε μορφή της ενίσχυσης, διευκρινίστε τα επιλέξιμα κόστα που μπορούν

να υπεισέλθουν στον υπολογισμό της ενίσχυσης (γήπεδα, κτίρια, εξοπλισμός,

προσωπικό, εκπαίδευση, αμοιβές συμβούλων κ.λ.π.):

10. Αναφέρετε λεπτομερή στοιχεία για το αν προβλέπεται επιστροφή των ποσών

που χορηγήθηκαν δυνάμει της ενίσχυσης σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης του

ενισχυομένου σχεδίου/επένδυσης (ιδίως τα κριτήρια βάσει των οποίων το

σχέδιο/η επένδυση μπορεί να θεωρηθεί «επιτυχές(ής)»): Να διευκρινιστούν

επίσης προβλεπόμενες ποινές (όπως επιστροφή των ποσών που χορηγήθηκαν

δυνάμει της ενίσχυσης) για την περίπτωση που ο δικαιούχος δεν τηρήσει τους

όρους χορήγησης της ενίσχυσης:

11. ΄Οταν μια ενίσχυση παρέχεται με περισσότερες της μιας μορφές, θα πρέπει

να διευκρινιστούν οι δυνατότητες του δικαιούχου να σωρεύει αυτές τις

μορφές: Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστούν οι τυχόν δυνατότητες

σώρευσης  της εκάστοτε ενίσχυσης με άλλα υφιστάμενα προγράμματα

ενισχύσεων:

12. Εάν πρόκειται περί προγράμματος ενισχύσεων:

Προβλεπόμενη διάρκεια του προγράμματος ενισχύσεων:

- Αριθμός ετών:

- Στην περίπτωση υφιστάμενου προγράμματος ενισχύσεων, πρόκειται για

παράτασή του;

      ΝΑΙ/ΟΧΙ

- Εάν ναι, ποια θα είναι η διάρκεια της παράτασης;



13. Δαπάνες:

     (α) Να αναφέρονται οι προβλεπόμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού

για τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος ή της ατομικής ενίσχυσης ή

εκτίμηση των απωλειών δημοσίων εσόδων στην περίπτωση

φορολογικής δαπάνης:

Σε περίπτωση τροποποίησης υφιστάμενου προγράμματος (για τα τρία

τελευταία έτη):

- πραγματοποιηθείσες δαπάνες υπό μορφή ανάληψης υποχρεώσεων

ή φορολογικές δαπάνες,

- εκτιμήσεις των απωλειών δημοσίων εσόδων.

(β) Σε περίπτωση προγράμματος ενισχύσεων, να προσδιοριστεί ο ρυθμός

χρηματοδότησης:

Το κονδύλι του προγράμματος  ψηφίζεται σε ετήσια βάση; ΝΑΙ/ΟΧΙ

Εάν όχι, για ποια περίοδο προβλέπεται;

΄Αλλες διατάξεις:

(γ) Στην περίπτωση προγραμμάτων ενισχύσεων για  έρευνα και

τεχνολογική ανάπτυξη, να προσδιοριστεί η κατανομή του κονδυλίου

μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων:

14. Για τα προγράμματα ενισχύσεων που δεν έχουν συγκεκριμένους τομεακούς

ή περιφερειακούς στόχους να προσδιοριστούν αντίστοιχα οι ενδεχόμενες

τομεακές ή περιφερειακές συγκεντρώσεις της ενίσχυσης που θα μπορούσαν

να προκύψουν:



15. Εάν πρόκειται περί προγράμματος ενισχύσεων:

      Υπολογιζόμενος αριθμός δικαιούχων (να διαγραφούν οι ενδείξεις που δεν

ισχύουν):

- κάτω των 10

- από 10 έως 50

- από 51 έως 100

- από 101 έως 500

- από 501 έως 1000

- άνω των 1000

16. Να προσδιοριστούν τα μέσα παροχής πληροφοριών και διεξαγωγής έρευνας

και ελέγχου που διαθέτει η Αρμόδια Αρχή προκειμένου να εξασφαλισθεί η

συμμόρφωση του ενισχυόμενου σχεδίου/επένδυσης με τους επιδιωκόμενους

από το Νόμο στόχους:

Να προσδιοριστούν τα προβλεπόμενα μέτρα πληροφόρησης του Εφόρου

για την εφαρμογή του προγράμματος ενισχύσεων:



17. Θα ήταν σκόπιμο η Αρμόδια Αρχή να αιτιολογήσει με συγκεκριμένα

επιχειρήματα τους λόγους για τους οποίους το πρόγραμμα ή η ατομική

ενίσχυση μπορούν να εγκριθούν από τον ΄Εφορο, όταν λόγω της ίδιας της

φύσης τους, οι λόγοι αυτοί δεν απορρέουν σαφώς από τους στόχους της

ενίσχυσης που προσδιορίστηκαν στην κοινοποίηση.  Η αιτιολόγηση αυτή θα

πρέπει ενδεχομένως να περιλαμβάνει τα απαραίτητα συνοδευτικά στατιστικά

στοιχεία (λόγου χάρη για τις περιφερειακές ενισχύσεις θα πρέπει να

χορηγηθούν τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα των περιφερειών που

λαμβάνουν τις ενισχύσεις):

18. ΄Αλλες χρήσιμες πληροφορίες, όπως εκτίμηση του αριθμού των θέσεων

απασχόλησης που δημιουργούνται ή διατηρούνται:



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχονται μόνο για την κοινοποίηση των ενισχύσεων

για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη.

1. Στόχοι:

Λεπτομερής περιγραφή των στόχων της ενίσχυσης και του τύπου/είδους της

έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που θα προωθηθεί.

2. Περιγραφή των σταδίων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που λαμβάνουν την

ενίσχυση:

2.1. Βασική έρευνα

2.2. Φάση καθορισμού ή μελέτες σκοπιμότητας

2.3. Βιομηχανική έρευνα

2.4. Τεχνολογική ανάπτυξη

2.5. Πρότυπα πειραματικά προγράμματα ή προγράμματα επίδειξης.

3. Λεπτομέρειες των επιλέξιμων κόστων:

3.1. Δαπάνες προσωπικού (ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό προσωπικό στήριξης

που απασχολούνται αποκλειστικά με την ερευνητική δραστηριότητα):



3.2. Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό, γη και υποστατικά που χρησιμοποιούνται

αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση (εκτός από την περίπτωση εκχώρησης σε

εμπορική βάση) για την ερευνητική δραστηριότητα:

3.3. Δαπάνες για υπηρεσίες συμβούλων και αντίστοιχες υπηρεσίες που

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ερευνητική δραστηριότητα,

συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, των τεχνικών γνώσεων και των

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, και λοιπά, που αγοράζονται από εξωτερικές

πηγές:

3.4. Συμπληρωματικά γενικά έξοδα που προκύπτουν άμεσα από την ερευνητική

δραστηριότητα:

3.5. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης, (π.χ., έξοδα για υλικό εξοπλισμό, προμήθειες

και παρόμοια προϊόντα) που προκύπτουν άμεσα από την ερευνητική

δραστηριότητα:

4. Μορφή και ένταση της ενίσχυσης:

4.1. Περιγραφή της μορφής και της έντασης της ενίσχυσης για κάθε στάδιο

έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που λαμβάνει ενίσχυση:

4.2. Λεπτομερής περιγραφή των ενδεχομένως εφαρμοζόμενων παροχών και

ανώτατη ένταση της ενίσχυσης:

4.3. Προσδιορισμός του αν οι δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής

ανάπτυξης που λαμβάνουν ενίσχυση τοποθετούνται πλήρως ή μερικώς σε



επιλέξιμη περιφέρεια ή ζώνη (άρθρο 5(1)(α) ή 5(1)(β) του Νόμου):

5. ΄Ερευνα σε συνεργασία:

5.1. Μπορούν να λάβουν ενίσχυση τα σχέδια που πραγματοποιούνται με

συνεργασία πολλών επιχειρήσεων; Με ειδικούς όρους; Αν ναι, ποιους;

5.2. Η ενίσχυση προβλέπει συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων

οργανισμών, όπως ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια; Με ειδικούς

όρους; Αν ναι, να προσδιοριστούν ποιοι ακριβώς:

5.3. Αν ερευνητικά ιδρύματα λαμβάνουν την ενίσχυση για ένα ειδικό ερευνητικό

σχέδιο, ποιό είναι το ποσό και η ένταση αυτής της ενίσχυσης;

6. Πολυεθνικές πλευρές:

Η ενίσχυση παρουσιάζει πολυεθνικές πλευρές; Αν ναι:

6.1. Προβλέπει συνεργασία με εταίρους άλλων χωρών; Αν ναι, να

προσδιοριστεί:

(α) με ποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης;



(β) με ποιες χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης;

(γ) με ποιες επιχειρήσεις ή ερευνητικά κέντρα άλλων χωρών;

6.2. Συνολικό κονδύλι σχεδίου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης:

6.3. Πώς κατανέμεται αυτό το κονδύλι μεταξύ των διαφόρων εταίρων;

7. Εφαρμογή των αποτελεσμάτων:

7.1. Σε ποιον θα ανήκουν τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας και

τεχνολογικής ανάπτυξης;

7.2. Η χορήγηση αδειών σχετικά με τα αποτελέσματα υπόκειται σε ορισμένους

όρους;

7.3 Υπάρχουν οποιοιδήποτε κανόνες που διέπουν τη γενική

δημοσίευση/διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τεχνολογικής

ανάπτυξης;

7.4. Ποια μέτρα προβλέπονται για την μεταγενέστερη χρησιμοποίηση/

περαιτέρω ανάπτυξη των αποτελεσμάτων;



8. Οι ενισχύσεις ως κίνητρα για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη:

8.1. Στις περιπτώσεις προγραμμάτων ενισχύσεων, ποιά μέτρα προβλέπονται

για να εξασφαλιστεί ότι η ενίσχυση θα αποτελέσει κίνητρο για έρευνα και

τεχνολογική ανάπτυξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 11 των

περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (΄Ερευνα και Τεχνολογική

Ανάπτυξη) Κανονισμών του 2001;

8.2. Στις περιπτώσεις ατομικών ενισχύσεων – ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που

προβλέπονται στον Κανονισμό 11(6) των περί Ελέγχου των Δημοσίων

Ενισχύσεων (΄Ερευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη) Κανονισμών του 2001 –

ποιοί παράγοντες έχουν ληφθεί υπόψη για να εξασφαλιστεί ότι η ενίσχυση

θα αποτελέσει κίνητρο για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη;



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ІІ

΄Εντυπο σχετικά με τα συνοπτικά πληροφοριακά στοιχεία που
κοινοποιεί η Αρμόδια Αρχή στον Έφορο

Συνοπτικά πληροφοριακά στοιχεία
που πρέπει να συμπληρωθούν

Επεξηγηματικές παρατηρήσεις

1. Περιφέρεια: Αναφέρατε την ονομασία της περιφέρειας αν η

ενίσχυση χορηγείται από περιφερειακή αρχή

(π.χ. Δήμοι ή Κοινότητες).

2. Τίτλος του προγράμματος

ενισχύσεων ή επωνυμία της

επιχείρησης που λαμβάνει ατομική

ενίσχυση:

Αναφέρατε την ονομασία του προγράμματος

ενισχύσεων ή, αν πρόκειται για ατομική

ενίσχυση,  την ονομασία του δικαιούχου.

3. Νομική Βάση: Αναφέρατε την ακριβή νομική βάση του

προγράμματος ενισχύσεων ή της ατομικής

ενίσχυσης.



4. Ετήσια δαπάνη που προβλέπεται

στο πλαίσιο του προγράμματος ή

συνολικό ποσό της ατομικής

ενίσχυσης που χορηγείται στην

επιχείρηση:

Τα ποσά πρέπει να αναγράφονται σε Λίρες

Κύπρου.

Σε περίπτωση προγράμματος ενίσχυσης:

Αναφέρατε το ετήσιο συνολικό ποσό των

πιστώσεων του προϋπολογισμού ή τις

εκτιμώμενες ετήσιες απώλειες δημοσίων

εσόδων για όλα τα μέσα που περιλαμβάνονται

στο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση χορήγησης ατομικής ενίσχυσης:

Αναφέρατε τις συνολικές πιστώσεις ή τις

συνολικές απώλειες δημοσίων εσόδων σε

σχέση με το ποσό της ενίσχυσης.

Ενδεχομένως, αναφέρατε επίσης επί πόσα έτη

θα καταβάλλονται δόσεις ή επί πόσα έτη θα

συντρέχουν απώλειες δημοσίων εσόδων.

΄Οσον αφορά τις εγγυήσεις και στις δύο

περιπτώσεις, αναφέρατε το (μέγιστο) ποσό

των εγγυημένων δανείων.

5. Μέγιστη ένταση ενίσχυσης: Αναφέρατε τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης ή το

μέγιστο ποσό ενίσχυσης για κάθε επιλέξιμο

προς ενίσχυση κόστος.



6. Ημερομηνία εφαρμογής: Αναφέρατε την ημερομηνία από την οποία είναι

δυνατή η χορήγηση ενίσχυσης δυνάμει του

προγράμματος ή την ημερομηνία χορήγησης

της ατομικής ενίσχυσης.

7. Διάρκεια ισχύος του προγράμματος

ή χορήγησης της ατομικής

ενίσχυσης:

Αναφέρατε την ημερομηνία (έτος και μήνα)

μέχρι την οποία είναι δυνατή η χορήγηση

ενίσχυσης δυνάμει του προγράμματος ή αν

πρόκειται για ατομική ενίσχυση και ανάλογα με

την περίπτωση, αναφέρατε ημερομηνία (έτος

και μήνα) χορήγησης της τελευταίας δόσης.

8. Σκοπός της ενίσχυσης: Αναφέρατε τον πρωταρχικό σκοπό (ενισχύσεις

προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις ή για

Επαγγελματική Εκπαίδευση) Στο χώρο αυτό

μπορούν να σημειώνονται περαιτέρω

δευτερεύοντες επιδιωκόμενοι σκοποί.



9. Οικείος οικονομικός τομέας (ή
τομείς):

Να επιλεγούν από τον κατάλογο, ανάλογα με

την περίπτωση

(α)  ΄Ολοι οι τομείς

        ή

•  ΄Ολοι οι μεταποιητικοί τομείς

ή
•  Χάλυβας

•  Ναυπηγεία

•  Συνθετικές ίνες

•  Αυτοκινητοβιομηχανία

•  ΄Αλλοι μεταποιητικοί τομείς

(β)  ΄Ολες οι υπηρεσίες

ή

•  Υπηρεσίες θαλάσσιων

μεταφορών

•  Μεταφορικές υπηρεσίες

•  Χρηματοπιστωτικές

υπηρεσίες

•  ΄Αλλες υπηρεσίες

Παρατηρήσεις:

10. Ονομασία και διεύθυνση της

Αρμόδιας Αρχής:

11. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία:
Δ14/ΕΕ/ΜΚ20010402.04/ΣΠ
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