
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 228/05)

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.5.11

Tagállam: Lengyelország (Łódzkie)

Támogatás száma: N 90/2005

Megnevezése: Łódź városban vállalkozók számára nyújtott
regionális támogatási rendszer

Jogalap: Art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 18 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z
późn. zm.; Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12
stycznia 1991 r., Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.;
Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w
mieście Łodzi

Célkitűzés(ek): Regionális támogatás

Megjegyzések: A befektetéshez kötődő újabb beruházások és
munkahelyteremtés támogatása

Költségvetés: 6 000 000 PLZ (1 500 000 EUR)

Támogatás intenzitása vagy összege: Bruttó: 50 %

Megjegyzések: 15 % többletjuttatás a KKV-k számára, 30 % vagy
50 % a gépjárműágazatban történő befektetés számára, ameny-
nyiben a támogatás összege 5 millió eurónál magasabb

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/

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.6.22

Tagállam: Magyarország

Támogatás száma: N 92/2005

Megnevezése: A magyarországi szénipar 2004-2010-es szer-
kezetátalakítási terve

Célkitűzés: Az energiaellátás biztonsága széntermeléssel

Jogalap: A Kormány 2002. március 26-i 1028/2002. (III. 26.)
Korm. határozata, és a 2002. december 29-i 56/2002. (XII. 29.)
GKM rendelet

Költségvetés: 64,3 milliárd forint (255 millió EUR)

Támogatás intenzitása vagy összege: 64,3 milliárd forint
(255 millió EUR)

Időtartam: 7 év

Egyéb információ: éves értesítés a 2007–2010 évekre, vala-
mint éves jelentés. A 2004. évről szóló jelentés határideje:
2005. december 31

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: 2005.6.7.

Tagállam: Szlovák Köztársaság

Támogatás száma: N 168/2005

Címe: Hornonitrianske bane Prievidza állami támogatás

Célkitűzés: a szénipari ágazatban fennmaradt terhek

Jogalap: Zákon SR č. 523/2004; smernica MH SR
č. 10/2003; zákon SR č. 231/1999; výnos č. 1/2005 MH SR

Költségvetés: 24 000 000 SKK (630 651 EUR)

A támogatás intenzitása vagy összege: 24 000 000 SKK
(630 651 EUR)

Időtartam: 2004-es év

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: 2005.6.22

Tagállam: Németország

Támogatás száma: N 320/2004

Megnevezése: A német szénipar 2006–2010-os időszakra
vonatkozó szerkezetátalakítási terve

Célkitűzés: Az enegiaellátás biztosítása széntermeléssel
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Jogalap: Haushaltsgesetz 2004; Gesetz über die Bergmannsp-
rämie von 1956

Költségvetés: EUR 12 milliárd

Támogatás intenzitása vagy összege: EUR 12 milliárd

Időtartam: 5 év

Egyéb információk: éves értesítés és éves jelentés

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: 2005.6.14

Tagállam: Olaszország [Friuli Venezia Giulia]

Támogatás száma: N 433/2004

Megnevezése: Vállalatok környezetvédelmi támogatása

Célkitűzés: A rendszer a szennyezőanyag- és zajkibocsátás
csökkentésével, valamint az ipari hulladékoknak a termelési
ciklusban történő újrafelhasználásával igyekszik fokozni a
környezetvédelmet

Jogalap: Deliberazione della Giunta regionale n. 1002 del 22
aprile 2004. „L.R. 18/2003, art.1. Regolamento concernente
modalità e criteri per la concessione di contributi finalizzati alla
tutela dell'ambiente”

Költségvetés: 761 000 EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: A támogatható költ-
ségek 15 %-a a KKV-k javára az új közösségi előírásoknak elfo-
gadásuktól számított 3 éven belüli megfelelés céljából

A támogatható költségek 30 %-a a közösségi előírásokat
meghaladó beruházások számára (+ 5 % a 87. cikk 3. c) pont-
jában meghatározott területeken + 10 % a KKV-k számára)

Időtartam: 2005. december 31.

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 dátuma: 2005.3.16

Tagállam: Ausztria

Támogatás száma: N 622/2003

Megnevezés: Digitalizálási alap

Célkitűzés: A digitális átviteltechnika bevezetésének támoga-
tása és megkönnyítése a műsorszórásban és áttérés az analóg
televíziózásról a digitálisra Ausztriában

Jogalap: KommAustria-Gesetz (KOG) BgBl. I, Nr.32/2001 idF
BgBl. I, Nr. 71/2003, §§ 9a — 9e und Richtlinien über die
Förderung von Projekten durch den Digitalisierungsfonds
(Fassung vom 2.9.2004) in Verbindung mit § 21 Privatfernseh-
gesetz (PrTV-G). Die letzten Änderungen wurden durch das
Bundesgesetz, mit dem das Privatradiogesetz, das Privatfernseh-
gesetz (PrTV-G), das KommAustria-Gesetz und das ORF-Gesetz
geändert werden sowie das Fernsehsignalgesetz aufgehoben
wird (veröffentlicht am 30.7.2004 unter BgBl. I Nr. 97/2004
und in Kraft getreten am 1.8.2004) eingeführt

Költségvetés: 7,5 millió EUR évente

Intenzitás vagy összeg: 50 %

Időtartam: nincs meghatározva, felülvizsgálat 2 év elteltével, a
projektek finanszírozása gyakorlatilag időben korlátozott

Egyéb információk: A támogatás formája: adományok

A végleges költségvetés és a támogatási összegek a tenderfelhí-
vástól és a rendelkezésre álló állami pénzeszközöktől függenek

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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