
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 268/06)

(EGT vonatkozású szöveg)

A támogatás száma: XS 125/03

Tagállam: Németország

Régió: Sachsen-Anhalt – Szász-Anhalt

A támogatási program megnevezése: Különprogram az
információs társadalom kiépítésére Sachsen-Anhaltban

Jogalap:
– Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 30.4.1991 (GVBl. LSA

S. 45), insbesondere die Verwaltungsvorschriften zu § 44
LHO des Landes Sachsen-Anhalt;

– Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom
12.1.2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-
Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unter-
nehmen (ABl. L 10 vom 13.1.2002, S. 33)

A program várható éves költségei: kb. 2,5 mó EUR

Maximális támogatási intenzitás:

— Beruházási támogatások

A támogatási intenzitás legfeljebb bruttó 50 %-ra korláto-
zódik (a bruttó regionális támogatás 35 %, és a bruttó KKV-
prémium 15 %).

— Tanácsadási támogatások

A külső tanácsadók által végzett tanácsadás költségei, a
meglévő vagy új KKV-k számára, valamint a megvalósítha-
tósági értékelés költségei. A támogatási intenzitás az elszá-
molható költségek bruttó 50 %-ára korlátozódik

Végrehajtás időpontja: 2003. január 1-től

A támogatási program időtartama: 2004. december 31-ig

A támogatás célja:
– a kis- és középvállalkozások támogatása a digitális informá-

ciós, kommunikációs és média-technológiák fejlesztése,
felhasználása és alkalmazása területén;

– a KKV-k versenyfeltételeinek javítása;

– a regionális gazdaság vállalkozási hálózatainak elősegítése a
technológia-orientált iparágakban;

– a régió vonzerejének fokozása;

– Az esélyegyenlőség elősegítése a nők, férfiak és hátrányos
helyzetű személyek csoportjai számára a tudáshoz való
hozzájutásban és a munkaerőpiacon.

Érintett gazdasági ágazatok:

Minden gazdasági ágazat. Az összes szolgáltatások

Megjegyzések: Nem támogathatóak:

– azok a tevékenységek, amelyek az EK-Szerződés I. mellékle-
tében felsorolt áruk előállításával, feldolgozásával és piaci
forgalomba hozatalával kapcsolatosak;

– az exportcélú tevékenységek támogatása;

– támogatások, amelyek az importtermékekkel szemben hazai
eszközök felhasználásától tesznek függővé;

– támogatások az acélipar, a szintetikus szálak, a gépjárműipar,
valamint a hajógyártás számára.

Mivel a mezőgazdaság, a halászat és az akvakultúra, valamint a
szállítás területére speciális előírások vonatkoznak, és fennáll a
veszélye annak, hogy ott még kisebb támogatási összegek is
teljesítik az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdésében jelzett
tényállást, a kérdéses ágazatokat a támogatásból kivették.

A regionális beruházási támogatások célirányos intézkedéseiről
történt megállapodás alapján az acélipart, a szintetikus szálak
gyártását és a gépjárműipart, valamint a hajógyártást a támoga-
tásból kivették.

A támogatást megadó hatóság neve és címe:

Landesförderinstitut Sachsen-Anhalt
Gruppe Sonderprogramm
Domplatz 12
DE-39104 Magdeburg

Egyéb információk:

Ministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat 35
Hasselbachstraße 4
DE-39104 Magdeburg
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