
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások
engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(2005/C 228/04)

(EGT vonatkozású szöveg)

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.1.19.

Megnevezése: Adózás alól mentesített gibraltári társaságok

Célkitűzés: Off-shore

Jogalap: Companies (Taxation and Concessions) Ordinance,
1967

Időtartam: Határozatlan

Egyéb információ: Az EK-Szerződés 88. cikke (1) bekezdé-
sével összhangban a Bizottság az E 7/2002 számú támogatási
program – Egyesült Királyság: Adózás alól mentesített gibraltári
Társaságok – vonatkozásában megfelelő intézkedések javasla-
táról döntött

A megfelelő intézkedéseket 2005.2.18-án elfogadták

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.6.1

Tagállam: Lengyelország (Lengyelország teljes területe (NUTS
2 szinten))

Támogatás száma: N 20/2005

Megnevezése: Tüzelőanyagok égetéséből származó kibocsá-
tások csökkentését célzó regionális és horizontális támogatási
rendszer

Célkitűzés(ek): Regionális és környezetvédelmi támogatás.
Megjegyzések: kezdeti befektetés számára nyújtott támogatás.
Kezdeti befektetésektől eltérő befektetések számára nyújtott
támogatás

Jogalap: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym
Planie Rozwoju, Art. 31 ust. 3, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz.
1206;

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie
udzielania pomocy na wspieranie inwestycji służących redukcji
emisji ze źródeł spalania paliw

Költségvetés: 489,8 millió PLZ az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap eszközeiből és 163,3 millió PZL nemzeti hozzájáru-
lásból

102,3 millió EUR az Európai Regionális Fejlesztési Alap eszkö-
zeiből és 34,1 millió EUR nemzeti hozzájárulásból

Támogatás intenzitása vagy összege: Kezdeti befektetési
támogatások – nettó támogatási egyenérték: a támogatható
költségek legfeljebb 50 %-a, ami KKV-k esetén bruttó 15 %
többletjuttatással egészül ki;

Egyéb befektetések – a maximális támogatás a kezdeti befekte-
téseknek megfelelően, ami 10 % nettó támogatási egyenértékkel
egészül ki (KKV-k esetén bruttó 15 százelékpont többletjut-
tatás); a nettó támogatási egyenérték a támogatható költségek
legfeljebb 50 %-a vagy a KKV-k esetén legfeljebb 40 %-a (plusz
10 %) és 10 százalékpont bruttó többletjuttatás

Időtartam: 2005-től 2006.12.31-ig

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Elfogadás időpontja: 2005.7.27

Tagállam: Hollandia

Támogatás száma: N 85/2005

Megnevezése: „Szennyezett ipari területek talajrehabilitációja”

Az N 520/2001 támogatási program meghosszabbítása és
módosítása

Célkitűzés: A szennyezett ipari területek rehabilitációjának
támogatása

Jogalap: „Besluit financiële bepalingen bodemsanering”

Költségvetés: 1,13 milliárd EUR támogatási összeg

Intenzitás vagy összeg: 15 % – 60 % (KKV-k esetében 70 %)

Időtartam: 2007.12.31-ig

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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Elfogadás időpontja: 2004.8.31

Tagállam: Spanyolország

Támogatás száma: N 252/2004

Megnevezés: Program az emberi erőforrások támogatására a
kutatás-fejlesztés területén

Cél: Kutatás és technológiai fejlesztés Valamennyi ágazat)

Jogalap: Orden ministerial del Ministerio de Educación y
Ciencia: „Orden CTE XXX, por la que se establecen las bases y
se hace pública la convocatoria del Programa Torres Quevedo
para facilitar la incorporación de personal de I+D (doctores y
tecnólogos) a empresas, centros tecnológicos y asociaciones
empresariales”

Költségvetés: 33 600 000 EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: Ipari kutatásokhoz a
maximális bruttó támogatási intenzitás 50 %. A versenyt
megelőző fejlesztési tevékenységhez a maximális bruttó támo-
gatási intenzitás 25 %. A KKV-k számára további 10 %. Az
ipari kutatás és a versenyt megelőző fejlesztési tevékenység
előtti megvalósíthatósági tanulmányokhoz a maximális bruttó
támogatási intenzitás 75 % vagy 50 %. A 87. cikk (3) bekez-
dése a) pontjában említett régióknak további 10 %

Időtartam: 2004. július 1-jétől 2007. december 31-ig

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Elfogadás időpontja: 2005.7.20

Tagállam: Hollandia

Támogatás száma: N 253/2005

Címe: Nem valósít meg támogatást. Garancia

Célja: Hajógyártás

Jogalap: Besluit houdende regels inzake de verstrekking van
borgstellingen ter zake van kredieten voor scheepsnieuwbouw
(gebaseerd op Kaderwet EZ subsidies)

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2002.10.16

Tagállam: Egyesült Királyság – Skócia

Támogatás száma: N 317/2002

Megnevezése: Scottish Property Support – Bespoke Develop-
ment Scheme

Célkitűzés: Kereskedelmi célú helyiségek és épületek magán-
szektor általi fejlesztésének támogatása

Jogalap: Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990, as
amended on 1 April 2001 by Scottish Statutory Instrument
2001 No 126. Local Government Act 1973. Section 171 of
Local Government Act etc (Scotland) Act 1994

Költségvetés: évi 20-23 millió GBP

Támogatás intenzitása vagy összege: maximális intenzitás a
70/2001/EK rendelettel összhangban

Időtartam: 2006.12.31-ig

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2004.12.9

Tagállam: Franciaország

Támogatás száma: N 359/2004

Megnevezése: A „Martinique 2000-2006: kamatkönnyítés”
rendszer módosítása

Jogalap: DOCUP 2000-2006 Martinique

Célkitűzés: A támogatási rendszer célja a helyi KKV-k jövedel-
mezőségének javítása a projektekbe való beruházásokhoz
kötődő pénzügyi terhek enyhítése által

Költségvetés: 3 260 000 EUR

Időtartam: 2006 végéig

Egyéb információ: a módosítás a rendszer összes ágazatra (az
érzékeny ágazatok kivételével: halászat és mezőgazdaság (I.
melléklet)) való kiterjesztéséből és a költségvetés csökkentéséből
áll

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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