
Tagállamok által adott tájékoztatás az EK-szerződés 87. és 88. cikkeinek a kis- és középvállalkozá-
soknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 70/2001/EK

bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatással kapcsolatban

(2005/C 158/03)

(EGT vonatkozású szöveg)

A támogatás száma XS 2/04

Tagállam Németország

Régió Alsó-Szászország (Bremervörde városa)

A támogatási rendszer megneve-
zése, illetve az egyedi támogatá-
soknál a támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Bremervörde város 2003.12.16-i irányelve az egyedi támogatások társfinanszírozá-
sáról az alsó-szászországi 2. célkitűzés szerinti program keretében a 2000-2006
közötti támogatási időszakra

Jogalap § 108 der Niedersächsischen Landkreisordnung (NLO) in der Fassung vom
22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 365) i. V. mit § 65
der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 22.8.1996
(Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 382)

A program tervezett éves költ-
ségei, ill. az egy vállalkozásnak
adható egyedi támogatás teljes
összege

Támogatási program Teljes összeg évente 400 000 EUR

Kölcsönre vállalt kezesség

Egyedi támogatások A támogatás teljes összege

Kölcsönre vállalt kezesség

Maximális támogatási intenzitás: A rendelet 4. cikkének (2) – (6) bekezdésével és
5. cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2003.12.17-től

A program időtartama, ill. az
egyedi támogatás kifizetése:

2005.12.31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazatok: Minden gazdasági terület, ahol KKV-k számára
támogatás adható

Igen

A támogatás a következő gazdasági területekre
korlátozódik

— Bányászat

— A teljes feldolgozóipar

vagy

Acélipar

Hajógyártás

Szintetikus szálak

Gépjárműipar

A feldolgozóipar más területei

— Minden szolgáltatás

vagy

Szállítás

Pénzügyi szolgáltatások

egyéb szolgáltatások
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A támogatást megadó hatóság
neve és címe:

Név.

Stadt Bremervörde

Levelezési cím:

Rathausplatz 1
D-27432 Bremervörde

Egyedi támogatások nagyobb
tervekhez

A rendelet 6. cikkével összhangban

Az intézkedés kizárja a támogatás engedélye-
zését, illetve megköveteli a tervezett támogatás
bejelentését a Bizottság számára,

Igen

a) ha a tervvel kapcsolatos teljes támogatható
költség legalább 25 mó EUR-t tesz ki és

– a bruttó támogatástartalom legalább 50 %-
ot tesz ki, vagy

– azokon a területeken, ahol regionális
támogatások adhatók, a nettó támogatás-
tartalom legalább 50 %-ot tesz ki, vagy

b) a támogatás teljes volumene legalább 15 mó
EUR-t tesz ki.

X

Támogatás száma XS 15/04

Tagállam Olaszország

Régió Veneto

A támogatási program megneve-
zése vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A kutatásra szakosodott KKV-k támogatása, 1.7 intézkedés, b. akció.

Jogalap Docup obiettivo 2, 2000-2006;

Dgr n. 3025 del 9 novembre 2001

Dgr n. 2633 del 8 agosto 2003 (bando)

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve vala-
mely vállalkozásnak nyújtott
egyedi támogatás összege

Támogatási program Teljes éves összeg: 2 600 000,00 euró

Garantált hitel

Egyedi támogatás Teljes támogatási összeg:

Garantált hitel:

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke 2-6. bekezdésével és 5.
cikkével összhangban

Igen

A végrehajtás időpontja 2004.3.15-től kezdődően

A támogatási program vagy az
egyedi támogatás nyújtásának
időtartama

2006.12.31-ig

A támogatás célja A KKV-k támogatása Igen
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Az érintett ágazatok Minden olyan ágazat amelyben a KKV-k támo-
gathatók

Specifikus ágazatokra korlátozott támogatás Igen

— Szénbányászat

— Feldolgozóipar Igen

Vagy

Acél

Hajógyártás

Szintetikus szálak

Gépjárműipar

Egyéb feldolgozóipar Igen

— Minden szolgáltatás

vagy

Szállítási szolgáltatás

Pénzügyi szolgáltatás

Egyéb szolgáltatások Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve
és címe

Név:

Veneto Régió

Cím:

Direzione Industria
Corso del Popolo, 14
30174 Mestre Venezia

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban

az intézkedést nem lehet egyedi támogatásokra
alkalmazni, vagy az alábbi esetekben előzetesen
értesíteni kell a Bizottságot:

a) a támogatható teljes összeg 25 millió euró
vagy annál nagyobb összeg

– a támogatás bruttó intenzitása 50 % vagy
annál nagyobb mértékű

– a regionális támogatásokat élvező
régiókban a támogatás nettó intenzitása
50 % vagy annál magasabb,

b) a támogatás bruttó összege 15 millió euró
vagy annál nagyobb összeg.

Igen

Támogatás száma XS 59/04

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Anglia északkeleti része

A támogatási rendszer megneve-
zése, vagy az egyéni támogatásban
részesülő vállalat neve

Allendale Estates
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Jogi alap Regional Development Agencies Act 1998

Industrial Development Act 1982

Local Government Act 2000

Tervezett éves kiadás a rend-
szerben, vagy a vállalatnak nyúj-
tott egyedi támogatás teljes
összege

Támogatási rendszer Teljes éves összeg

Garantált hitelek

Egyedi támogatás Teljes támogatási összeg £ 187 186

Garantált hitelek

Támogatás maximális intenzitása Megfelel a rendelet 4. cikkének (2)-(6) bekezdé-
seinek és 5. cikkének

Igen

Végrehajtás dátuma 2004. július 19-től

A rendszer időtartama, vagy
egyedi támogatás megadása

2005. december 30-ig

A támogatás célkitűzése Támogatás KKV-k számára Igen

Érintett gazdasági ágazatok: Minden ágazat, ahol adható támogatás a KKV-k
számára

Igen

Konkrét ágazatokra korlátozódik Nem

— Szénbányászat

— Teljes feldolgozóipar

vagy

Acél

Hajógyártás

Szintetikus szálak

Gépjárművek

Egyéb feldolgozóipar

— Az összes szolgáltatás

vagy

Közlekedési szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások
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A támogatást nyújtó hatóság neve
és címe

Név:

Government Office for the North East European Programmes Secretariat

Cím:

Wellbar House
Gallowgate
Newcastle upon Tyne
NE1 4TD

Nagy összegű eseti támogatás A rendelet 6. cikkének megfelelően

Az intézkedés nem tartalmazza azoknak a
támogatásoknak a megadását, vagy a Bizottság
előzetes tájékoztatását igénylő támogatásoknak
a megadását,

a) ha a támogatható összes költség legalább
25 000 000 euró és

– a bruttó támogatásintenzitás legalább
50 %,

– olyan területeken, amelyek kaphatnak
regionális támogatást, a nettó támogatá-
sintenzitás legalább 50 %, vagy

b) a bruttó támogatásösszeg összesen legalább
15 000 000 euró.

—
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