I. RÉSZ
Az 1388/2014/EU bizottsági rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk
A támogatás száma (a miniszter tölti ki)
…………
Régió
A régió neve


…………
Regionális támogatási státusz a 25. § (1) bekezdése alapján

…………
A támogatást nyújtó hatóság
Név
…………

Postacím
…………

Internetcím
…………
A támogatási intézkedés megnevezése
…………
Nemzeti jogalap (a Magyar Közlönyben megjelent támogatás elérhetősége)
…………
A támogatási intézkedés teljes szövegének internetes elérhetősége
…………
Az intézkedés típusa
o Program

o Ad hoc támogatás
A kedvezményezett és annak a csoportnak a neve, amelyhez tartozik
…………
Létező támogatási program vagy ad hoc támogatás módosítása

A támogatás bizottsági hivatkozási száma

o Meghosszabbítás
…………

o Módosítás
…………
Időtartam program esetén
[év][hónap][nap]–[év][hónap][nap]
A támogatás nyújtásának napja ad hoc támogatás esetén
[év][hónap][nap]
Érintett gazdasági ágazat
o Valamennyi gazdasági ágazat jogosult a támogatásra

o A következő ágazatokra korlátozódó támogatás (kérjük, adja meg 
TEÁOR-csoport szintjén): …………
A kedvezményezett típusa
o Kkv

o Nagyvállalkozás
Költségvetés
A program tervezett éves teljes költségvetése
… Ft

A vállalkozásnak odaítélt ad hoc támogatás teljes összege
… Ft

Kezességvállalás összege (hitelösszeg)
… Ft
Támogatási eszköz
o Vissza nem térítendő támogatás/kamattámogatás

o Hitel/visszafizetendő előleg

o Kezességvállalás
Ha releváns, a bruttó támogatási egyenérték kiszámításának módszerét jóváhagyó bizottsági határozat száma
…………

o Adókedvezmény vagy adómentesség

o Kockázati tőke nyújtása

o Egyéb (kérjük, adja meg, hogy hatásában, funkciójában a következő kategóriák közül melyiknek felelne meg a legjobban):
o Vissza nem térítendő támogatás
o Kölcsön
o Kezességvállalás
o Adókedvezmény
o Kockázati tőke nyújtása
Uniós alap(ok)ból történő társfinanszírozás esetén
Az uniós alap(ok) neve



…………
…………
Az uniós társfinanszírozás összege (uniós alaponként)

… Ft
… Ft
Teljes összeg




… Ft
II. RÉSZ
Kérjük, jelölje a jobb oldali oszlopban, hogy az 1388/2014/EU bizottsági rendelet mely rendelkezése (cikke) alapján valósul meg a támogatási intézkedés.
A halászat fenntartható fejlesztése
Az innovációhoz nyújtott támogatás (13. cikk)


A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (14. cikk)


A tudósok és a halászok közötti partnerség előmozdításához nyújtott támogatás (15. cikk)


Az emberi erőforrás fejlesztéséhez, munkahelyteremtéshez és a társadalmi párbeszéd előmozdításához nyújtott támogatás (16. cikk)


A diverzifikáció előmozdításához és új jövedelemformák elterjesztéséhez nyújtott támogatás (17. cikk)


A fiatal halászok számára nyújtott vállalkozásindítási támogatás (18. cikk)


Az egészség védelmét és a biztonság fokozását célzó támogatás (19. cikk)


A kedvezőtlen éghajlati jelenségek és környezeti események okozta károk enyhítését szolgáló kölcsönös alapok számára nyújtott támogatás (20. cikk)


A halászati lehetőségek elosztási rendszerének működtetéséhez nyújtott támogatás (21. cikk)


A védelmi intézkedések megtervezéséhez és végrehajtásához és a regionális együttműködéshez nyújtott támogatás (22. cikk)


A halászat tengeri környezetre gyakorolt hatásának korlátozását és a halászatnak a fajok védelméhez igazítását célzó támogatás (23. cikk)


A tengerek biológiai erőforrásainak védelméhez kapcsolódó innovációhoz nyújtott támogatás (24. cikk)


A fenntartható halászati tevékenységek keretében a tengerek biológiai sokféleségének és a tengeri ökoszisztémáknak a védelméhez és helyreállításához, valamint az ellentételezési rendszerek működtetéséhez nyújtott támogatás (25. cikk)


Az energiahatékonyság javítását és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklését célzó támogatás (26. cikk)


A hozzáadott érték és a termékminőség növelésére, valamint a nem szándékos fogások megfelelőbb felhasználására irányuló támogatás (27. cikk)


A halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési csarnokok és menedékek fejlesztésére nyújtott támogatás (28. cikk)


A belvízi halászathoz, valamint a belvízi állat- és növényvilág védelméhez nyújtott támogatás (29. cikk)

Az akvakultúra fenntartható fejlesztése
Az akvakultúra-ágazatban megvalósuló innovációhoz nyújtott támogatás (30. cikk)


Az akvakultúra-ágazatban megvalósuló termelő beruházásokhoz nyújtott támogatás (31. cikk)


Az akvakultúra-gazdaságok számára biztosított gazdálkodásirányítási, helyettesítési és tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (32. cikk)


Az emberi erőforrás és a hálózatok akvakultúra-ágazatban történő fejlesztéséhez nyújtott támogatás (33. cikk)


Az akvakultúra-telepek potenciáljának növeléséhez nyújtott támogatás (34. cikk)


Az akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodóknak a fenntartható akvakultúra-gyakorlatok alkalmazására való ösztönzéséhez nyújtott támogatás (35. cikk)


A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerekre és az ökológiai akvakultúrára való áttéréshez nyújtott támogatás (36. cikk)


A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra előmozdításához nyújtott támogatás (37. cikk)


A közegészségügyi intézkedésekhez nyújtott támogatás (38. cikk)


Az állat-egészségügyi és állatjóléti intézkedésekhez nyújtott támogatás (39. cikk)


Az akvakultúra-állományok biztosításához nyújtott támogatás (40. cikk)

A forgalmazással és a feldolgozással kapcsolatos intézkedések
A forgalmazási intézkedésekhez nyújtott támogatás (41. cikk)


A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához nyújtott támogatás (42. cikk)

Egyéb támogatási kategóriák
Az adatgyűjtéshez nyújtott támogatás (43. cikk)


A természeti katasztrófák által okozott károk helyreállításához nyújtott támogatás (44. cikk)

A természeti katasztrófa típusa
o földrengés
o lavina
o földcsuszamlás
o árvíz
o tornádó
o hurrikán
o vulkánkitörés
o kontrollálatlan vegetációtűz

A természeti katasztrófa bekövetkezésének dátuma
[év][hónap][nap]–[év][hónap][nap]


Adómentességek vagy -kedvezmények a 2003/96/EK irányelvvel összhangban (45. cikk)

Kérjük, jelölje és indokolja, hogy miért került sor állami támogatási program létrehozására vagy egyedi támogatás odaítélésére az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében nyújtott támogatás igénybevétele helyett.
o A nemzeti operatív program nem tartalmazza a fenti intézkedést
o A nemzeti operatív program keretében rendelkezésre álló pénzeszközök elosztása során alkalmazott fontossági sorrend miatt
o Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében már nem állnak rendelkezésre pénzeszközök
o Egyéb (kérjük, nevezze meg): …………

