
Tagállamok által adott tájékoztatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkeinek a kis- és középvállalkozá-
soknak nyújtott állami támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK

bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról

(2005/C 283/03)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS 12/04

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Északnyugat-Anglia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve:

Elton Moss Bridge Boat Hire (Elton Moss Bridge, csónakkölcsönzés)

Jogalap Regional Development Agencies Act 1998

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Éves teljes
összeg

Garantált
kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támo-
gatási
összeg

75 422 GBP 2 évre

Garantált
kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja: 2004.1.15.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama:

2006.1.31-ig

A támogatás célja Támogatás KKV-knak Igen

Gazdasági ágazatok Minden ágazat, ahol adható támogatás
KKV-knak

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:

Cheshire Rural Recovery Programme

Cím:

Reaseheath College
The Phillip Leverhulme Centre
Reaseheath
Nantwich
UK-CW5 6DF

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban
Az intézkedés kizárja támogatások nyúj-
tását, vagy előzetes bejelentést követel
meg a Bizottság számára a támogatások
nyújtásáról
(a) ha a teljes elszámolható költség leg-

alább 25 mó EUR és

– a bruttó támogatási intenzitás leg-
alább 50 %,

– a regionális támogatásra jogosult
területeken a nettó támogatási
intenzitás legalább 50 %; vagy

(b) ha a teljes bruttó támogatási összeg
legalább 15 mó EUR.

Igen
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Támogatás száma XS 16/04

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Nyugat-Wales és a Völgyek

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve:

Carmarthenshire County Council

Rural Services & Thematics Fund

Jogalap Local Government Act 2000 — Part 2: Promotion of Wellbeing, subsection 4.

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Éves teljes
összeg

1 464 000 GBP

Garantált
kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támo-
gatási
összeg

Garantált
kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2) – (6) bekezdé-
seivel és 5. cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja: 2004.2.2.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama:

2005.4.30-ig

A támogatás célja Támogatás KKV-knak Igen

Gazdasági ágazatok Minden ágazat, ahol adható támogatás
KKV-knak

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:

Sarah L Veck

Head of Economic Development

Cím:

Economic Development Division
Carmarthenshire County Council
Business Resource Centre
Parc Amanwy
New Road
Ammanford
Carmarthenshire
UK-SA18 3EP

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban
Az intézkedés kizárja támogatások nyúj-
tását, vagy előzetes bejelentést követel
meg a Bizottság számára a támogatások
nyújtásáról
(a) ha a teljes elszámolható költség leg-

alább 25 mó EUR és

– a bruttó támogatási intenzitás leg-
alább 50 %,

– a regionális támogatásra jogosult
területeken a nettó támogatási
intenzitás legalább 50 %; vagy

(b) ha a teljes bruttó támogatási összeg
legalább 15 mó EUR.

Igen
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Támogatás száma XS 38/04

Tagállam Németországi Szövetségi Köztársaság

Régió Brandenburg tartomány

A támogatási program megnevezése
illetve egyedi támogatás esetén a
kedvezményezett vállalat neve

A Gazdasági Minisztérium 2004. március 22-i irányelve a brandenburgi kis- és
középvállalkozások piacfeltárásának bel- és külföldön történő támogatására (a
piacfeltárási irányelv), közzétéve 2004. április 7-én a Brandenburgi Hivatalos
Lap 13. számában.

Jogalap – Operationelles Programm Brandenburg 2000-2006 unter Beachtung der
jeweils geltenden einschlägigen Bestimmungen aus den EU-Verordnungen
(insbesondere der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 und der Verordnung (EG)
Nr. 1145/2003)

– §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung (LHO)

A program előirányzott éves költségei
illetve a vállalatnak biztosított egyedi
támogatás teljes összege

Támogatási program Évenkénti
teljes összeg

2,3 millió EUR

Hitelke-
zesség

Egyedi támogatás A támogatás
teljes
összege

Hitelke-
zesség

Maximális támogatásintenzitás Összhangban a rendelet 4. cikkének (2)-
(6) bekezdésével és 5. cikkével

igen

Az engedélyezés időpontja a 2004. január 1-jei irányelv hatálybalépésekor

A program időtartama 2005.12.31-ig

A támogatás célja – piacfeltárás és termékek, valamint
szolgáltatások eladásának ösztönzése
a kis- és középvállalkozások javára

– a brandenburgi vállalkozások háló-
zatba szervezése a szerkezeti verseny-
hátrányok kompenzálására

igen

Érintett gazdasági ágazatok Minden kkv-támogatásra jogosult gazda-
sági ágazat

igen

Az engedélyező hatóság neve és címe Név:

Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)

cím:

Steinstr. 104–106
DE-14480 Potsdam

Egyedi támogatások nagyobb projek-
tekhez

a rendelet 6. cikkével összhangban
Az intézkedés kizárja a támogatások
biztosítását, illetve megköveteli minden
tervezett támogatásnyújtás Bizottságnál
történő előzetes bejelentését,
a) amennyiben a projekt támogatásra

jogosult összköltsége legalább 25
millió EUR, és

– a bruttó támogatásintenzitás leg-
alább 50 % vagy

– regionális támogatásra jogosult
területeken a nettó támogatásin-
tenzitás legalább 50 %, vagy

b) amennyiben a támogatás teljes
összege legalább bruttó 15 millió
EUR.

igen
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Támogatás száma XS 116/04

Tagállam Német Szövetségi Köztársaság

Régió Rheinland-Pfalz

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Technológia és energia – kedvező kamatú ISB-hitel a technológia és az energia
területén megvalósítandó intézkedések támogatására

Jogalap Richtlinie zur Vergabe von zinsgünstigen ISB-Darlehen zur Förderung von
Maßnahmen im Technologie- und Energiebereich

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási rendszer Éves teljes
összeg

20 millió EUR

Garantált
hitelek

Egyedi támogatás Támogatás
teljes
összege

Garantált
hitelek

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke (2)-(6) bekezdésével,
illetve az 5. cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.10.15.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.31-ig

A támogatás célja A KKV-k támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Minden olyan ágazat, ahol a KKV-knak
támogatás nyújtható

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH

Cím:

Holzhofstraße 4, DE-55116 Mainz

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 126/04

Tagállam Egyesült Királyság

Régió North East Engalnd

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Rivergreen Developments Plc

Jogalap Regional Development Agencies Act 1998

Industrial Development Act 1982 Sections 7 & 11

Section 2 Local Government Act 2000

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Éves teljes
összeg

Garantált
kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támo-
gatási
összeg

835 025 GBP

Garantált
kölcsönök
hitelek
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Maximális támogatási intenzitás A támogatás a Rendelet 4. cikkének (2)-
(6) bekezdésével és 5. cikkével össz-
hangban van.

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.9.1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége .2005.9.1.

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi kis- és középvállalkozások
részére nyújtott támogatásra jogosult
ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:

Government Office for the North East

European Programmes Secretariat

Cím:

Citygate
Gallowgate
Newcastle Upon Tyne
UK-NE1 4WH

Nagy összegű egyedi támogatás A Rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 139/03

Tagállam Spanyolország

Régió Baszkföld Autonóm Közösség

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Pályázat vállalati továbbképzési támogatások elnyerésére (consultancy szolgálta-
tások)

Jogalap Acuerdo de 6.10.2003 del Patronato de HOBETUZ (Fundación Vasca para la
Formación Profesional Continua), por el que se aprueba la prórroga para el ejer-
cicio 2003 de la Convocatoria de Ayudas a la Formación Continua dirigida a
Empresas en el ámbito de C.A.P.V. publicada en el ejercicio 2002 (Boletín
Oficial del País Vasco de 9.10.2003)

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Teljes éves összeg 0,2 millió
EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támogatási összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének 2-6. bekezdésével és 5. cikkével össz-
hangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2003.10.9.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége 2003.12.31.

A támogatás célja A KKV-k támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi kis- és középvállalkozások részére nyújtott támo-
gatásra jogosult ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:

HOBETUZ, Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua

Cím:

Gran Vía, 35-6o

ES-48009 Bilbao
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Nagy összegű egyedi támogatás A Rendelet 6. cikkével összhangban
Az intézkedés kizárja a támogatásokat, vagy azokat a Bizott-
ságnak előzetesen be kell jelenteni,
a) Ha az összes elszámolható költség eléri a 25 000 000 EUR

és

– A bruttó támogatási intenzitás eléri az 50 %-ot,
– A regionális támogatásra jogosult térségekben a nettó

támogatási intenzitás eléri az 50 %-ot, vagy

b) Ha a teljes bruttó támogatás összege eléri a
15 000 000 EUR.

Igen

Támogatás száma XS 145/04

Tagállam Egyesült Királyság

Régió West Wales and the Valleys Objective 1 Region

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Kearns Agency Ltd

Jogalap Industrial Development Act 1982

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Éves teljes
összeg

Garantált
kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támo-
gatási
összeg

181 160 GBP

Garantált
kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A támogatás a Rendelet 4. cikkének (2)-
(6) bekezdésével és 5. cikkével össz-
hangban van.

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.12.01

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége 2005.6.30

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi kis- és középvállalkozások
részére nyújtott támogatásra jogosult
ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:

Welsh European Funding Office

Cím:

CWM Cynon Business Park
UK-Mountain Ash CF45 4er

Nagy összegű egyedi támogatás A Rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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