Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliamut Maalaaruteqarnermi
immersugassaq
Klageskema til Konkurrencenævnet
Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 2 af 10. april 2015
Anmeldelsesskema K2
DEL A
Anmelder
Oqartussaatitaq/Myndighed

Ateq najugarlu/Navn og adresse

Oqarasuaat/Telefon

Postnormua/Postnr. - Illoqarfik/Nunaqarfik/By/Bygd

E-maili/E-mail

Repræsentant for anmelderen
Ateq najugarlu/Navn og adresse

Oqarasuaat/Telefon

Postnormua/Postnr. - Illoqarfik/Nunaqarfik/By/Bygd

Atorfik/Stilling

E-maili/E-mail

Erklæring
Undertegnede erklærer, at oplysningerne i denne anmeldelse er korrekte, at der er vedlagt fuldstændige
kopier af de i skema K2 krævede dokumenter samt, at alle udtalelser er afgivet i god tro. Såfremt
erklæringen afgives af en anden end den myndighed, hvorunder støtten hører, indestår undertegnede for,
at oplysningerne m.v. er indgivet på vegne af den pågældende myndighed. Undertegnede er bekendt med
sanktionsbestemmelserne i §§ 37 og 38 i Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence.
Sumiiffik/Sted

Ulloq/Dato

Atsiorneq/Underskrift

Sumiiffik/Sted

Ulloq/Dato

Atsiorneq/Underskrift

Sumiiffik/Sted

Ulloq/Dato

Atsiorneq/Underskrift

Bemærk!
DEL A i skema K2 skal udfyldes og sammen med en besvarelse af de i DEL B nævnte spørgsmål indsendes til:
Forbruger- og Konkurrencestyrelsen
Postboks 689
3900 Nuuk
E-mail: maalaarut@nanoq.gl - Telefax nr. +299 32 78 50

Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik
Forbruger- og Konkurrencestyrelsen
+299 32 80 33
+299 32 78 50

Postboks 689
3900 Nuuk

maalaarut@nanoq.gl
www.AUA.gl

Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliamut Maalaaruteqarnermi
immersugassaq
Klageskema til Konkurrencenævnet
Oplysninger til anmeldelsen
DEL B
1. Generelle oplysninger
1. I medfør af hvilken offentlig regulering er støtten/omkostningsdækningen ydet/vil den blive
ydet?
2. I hvilken form gives støtten / omkostningsdækningen?
3. Gives støtten/omkostningsdækningen som en del af en støtteordning (rettet mod flere
virksomheder), eller er der tale om individuel støtte/omkostningsdækning (rettet mod én
enkelt virksomhed)? Hvis der er tale om en støtteordning, skal spørgsmålene i punkt 2
besvares. Er der tale om individuel støtte/omkostningsdækning, skal spørgsmålene i punkt
3 besvares.
2. Støtteordning
1. Beskriv støtteordningen, herunder gyldighedsperiode, formål, støttemodtagere og budget.
2. Hvilke kriterier bruges til at fordele støttebeløb?
3. Dækker støtten fuldt ud modtagers udgifter?
4. Hvordan kontrolleres det, at støtten bruges til det forudsatte formål?
5. Vurderes støtten at være konkurrenceforvridende? Hvorfor / hvorfor ikke?
3. Støtte / omkostningsdækning af individuel erhvervsaktivitet
1. Beskriv baggrunden for, at erhvervsaktiviteten er iværksat.
2. Beskriv omfanget af den erhvervsaktivitet, der ønskes vurderet mhp. støtte.
3. Beskriv eller vedlæg seneste regnskaber eller budgetter for indtægter og udgifter
forbundet med erhvervsaktiviteten.
4. Beskriv hvorledes erhvervsaktivitetens omkostninger i forbindelse med
arbejdskraftforbrug, forbrug (køb, leje eller afskrivninger) af udstyr og maskiner, husleje,
administration og andet overhead er beregnet, og hvordan de indgår i prisen for de solgte
ydelser.
5. Beskriv hvilke ydelser fra andre virksomheder, som erhvervsaktiviteten konkurrerer med.
6. Vurderes støtten til / omkostningsdækningen af erhvervsaktiviteten at være
konkurrenceforvridende? Hvorfor / hvorfor ikke?
7. Følgende spørgsmål besvares kun, hvis der gives direkte støtte:
a) Efter hvilke kriterier er støtten tildelt?
b)
Har støttemodtager tidligere modtaget støtte til andre, evt. lignende,
opgaver?
c) Hvordan kontrolleres det, at støtten bruges til det forudsatte formål?
4. Andre relevante oplysninger
Under dette punkt kan indgives øvrige oplysninger, der vurderes at have betydning for
behandlingen af sagen.
Husk at:
 Vedlæggelse af materiale
 Kopi af den offentlige regulering, der hjemler støtten
 Informationsmateriale beregnet for støttemodtagere

Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik
Forbruger- og Konkurrencestyrelsen
+299 32 80 33
+299 32 78 50

Postboks 689
3900 Nuuk
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