
A tagállamok jelentése az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyúj-
tott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK rendelettel

összhangban nyújtott állami támogatásokról

(2005/C 305/02)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS 16/03

Tagállam Görögország

Régió Valamennyi régió (13)

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Támogatási rendszer a 3. Keretprogram (2000-2006) Regionális Operatív Prog-
ramjainak KKV-akcióihoz:

„A KKV-k versenyképességének és innovációjának támogatása a feldolgozói-
parban”

Jogalap Άρθρο 35 του Νόµου 3016/2002, (ΦΕΚ 110Α', 17.5.2002)

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

Első ízben előreláthatólag 2003 februárjában nyújtanak az akciók keretében
támogatást, és a 2000-2006-os Regionális Operatív Programok végrehajtási
időszakán belül újból kiírják őket. Az összes kiírási ciklus becsült állami ráfordí-
tása 200 000 000 EUR tesz ki.

Maximális támogatási intenzitás A KKV-k támogatási programjai a ROP-okban (2000-2006):

(Az elfogadott regionális támogatási térképpel és a KKV-król szóló 70/2001/EK
bizottsági rendelettel egyeztetett és NTE-ben kifejezett arányok, amelyeknél a
plafonértéket bizonyos területeken a 70/2001/EK bizottsági rendelet 4. cikke
(3) bekezdése b) pontjában meghatározott, és a 87. cikk (3) bekezdése (a) pontja
szerint minden görög területre érvényes további 15 % engedélyezhető támo-
gatás kiegészítőleg fedezi)

Támogatási arányok:

Attikai régió, thesszaloniki megye: 35 %

Közép-makedoniai régió (thesszaloniki megye kivételével), thesszáliai régió,
nyugat-görögországi régió, közép-görögországi régió, kréta szigete: 40 %

Észak-égei régió, dél-égei régió, az ország összes szigete kréta kivételével, pelo-
ponnészoszi régió, épeiroszi régió, nyugat-makedoniai régió, kelet-makedoniai–
thrákiai régió és az athéni régió triziniai járása: 45 %

Megjegyzések:
1. A szigetek által igénybe vehető támogatás aránya minden régióban: 45 %
2. A KKV-k versenyképességének és innovációjának támogatását szolgálja a

Regionális Operatív Programok keretein belül a feldolgozóiparban az alábbi
területeken:

– létrehozás, bővítés, korszerűsítés (nem adható támogatás az Attikai
Régiónak, a szigetek és a Triziniai járás kivételével, valamint Thesszaloniki
megyének)

– gyártási és irányítási eljárások korszerűsítése
– kitelepítés környezeti terhelés esetén
– környezetvédelem és energiatakarékosság
– innovációfejlesztés
– minőségbiztosítás
– kutatási eredmények beépítése a termelésbe
– informatikai termék- és alkalmazásfejlesztés

Végrehajtás időpontja A támogatások 2003 februárjától vehetők igénybe.

2005.12.2.C 305/2 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



A támogatási program nyújtásának
időtartama

2006.12.31., feltéve hogy az EB nem hosszabbítja meg a kiadások támogatható-
ságát.

A támogatás célja Az elérni kívánt cél a feldolgozóipari kis- és mikrovállalkozások támogatása a
Bizottság 1996. április 3-i ajánlása alapján a 3. Keretprogram (2000–2006)
Regionális Operatív Programjai keretében a versenyképesség és innováció erősí-
tése céljából olyan tervek révén, amelyek alkalmasak arra, hogy elősegítsék a
vállalkozások életképességét, valamint a munkahelyek megtartását és új munka-
helyek teremtését vagy megóvását.

Érintett gazdasági ágazat (vagy
ágazatok)

Feldolgozóipar, az alábbiak kivételével:
– Az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgo-

zása és kereskedelme
– Halászati és Akvakultúra Ágazat
– Acélipari ágazat, a Multiszektorális Keretszabály B. mellékletében foglalt

meghatározás szerint, C(2002) 315
– Hajógyártás (1998. június 29-i 1540/1998/EK rendelet)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιφέρειες (13) Νίκης 5-7, Αθήνα 101
80

Gazdasági és Pénzügyminisztérium, valamint a Régiók (13) Nikis 5-7, Athén
GR-101 80

Egyéb információ Az egy beruházásra jutó támogatás mértéke előreláthatólag egyetlen esetben
sem haladja meg a 200 000 EUR, és átlagos mértéke előreláthatólag
100 000 EUR lesz.

Támogatás száma XS 124/04

Tagállam Olaszország

Régió Lombardia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A bresciai vállalkozások támogatása adminisztrációjuk irányítását segítő hardver
és/vagy szoftver vásárlásában. 2004/2005 év.

Jogalap Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241 Deliberazioni camerali n. 236 del 18.11.2003
e 160 del 28.2.2004 — Determinazione dirigenziale n. 102/AV del
18.10.2004

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás

49 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás – A támogatás maximális elszámolható összege: 4 000 EUR
– A támogatás részesedése: a kiadás 15 %-a, vállalkozásonként maximum

600 EUR küszöbértékkel

A végrehajtás időpontja 2004.10.20.

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás alkalmazási időtartama

2005.10.19-ig

A támogatás célja: Elősegíteni a bresciai vállalkozásokban az adminisztráció irányításának számító-
gépesítését

Az érintett gazdasági ágazat(ok) Szállítási ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia (Bresciai
Kereskedelmi, Ipari, Kisipari és Mezőgazdasági Kamara)
Via Orzinuovi N. 3
IT-25125 Brescia
Tel. 0303514335 E
mail: buriani@bs.camcom.it
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Támogatás száma XS 138/04

Tagállam Olaszország

Régió Lombardia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A „Vision 2000” vállalati minőségbiztosítási rendszer megvalósításának elősegí-
tése a bresciai szállítási ágazatba tartozó vállalkozásoknak nyújtott támogatással
– 2004/2005. év

Jogalap Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241 Deliberazioni camerali n. 236 del 18.11.2003
e 160 del 28.2.2004 — Determinazione dirigenziale n. 102/AV del
18.10.2004

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás

30 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás – A támogatás minimális elszámolható összege: 4 000 EUR
– A támogatás részesedése a kiadás 50 %-a, vállalkozásonként 2 000 EUR

maximális küszöbértékkel

A végrehajtás időpontja 2004.10.20.

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás alkalmazási időtartama

2005.10.19-ig

A támogatás célja A bresciai vállalkozások minőségbiztosítási rendszerei megvalósításának elősegí-
tése a „Vision 2000” eljárás- és termék minőségbiztosítási rendszer normái
alapján.

Az érintett gazdasági ágazat(ok): Szállítási ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
Via Orzinuovi N. 3
IT-25125 Brescia
Tel. 0303514335
E-mail: buriani@bs.camcom.it

Támogatás száma XS 139/04

Tagállam Olaszország

Régió Lombardia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A bresciai szállítási vállalkozások támogatása egy szatellit vezérelt biztonsági
rendszer létesítése érdekében, 2004/2005 év.

Jogalap Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241 Deliberazioni camerali n. 236 del 18.11.2003
e 160 del 28.2.2004 — Determinazione dirigenziale n. 102/AV del
18.10.2004

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás

50 000 EUR
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Maximális támogatási intenzitás A központi szerver és a szükséges szoftver beszerzése:

– A támogatás minimális elszámolható összege: 3 000 EUR
– A támogatás részesedése: a kiadások 15 %-a, vállalkozásonként 1 500 EUR

küszöbértékkel;

Periférikus berendezések beszerzése:

– A támogatás minimális elszámolható összege: 1 500 EUR
– A támogatás részesedése: a kiadások 15 %-a, berendezésenként maximum

300 EUR küszöbértékkel és vállalkozásonként maximum 15 berendezés
beszerzésére;

A szatellit irányításra vonatkozó külső tanácsadás költségei:

– A támogatás minimális elszámolható összege: 250 EUR
– A támogatás részesedése: a költségek 50 %-a vállalkozásonként maximum

2 000 EUR küszöbértékkel.

A végrehajtás időpontja 2004.10.20.

A program időtartama 2005.10.19-ig

A támogatás célja A bresciai vállalkozásokban a szatellittel irányított biztonsági rendszer telepíté-
sének elősegítése.

Érintett gazdasági ágazat(ok) Szállítási ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia (Bresciai
Kereskedelmi, Ipari, Kisipari és Mezőgazdasági Kamara)
Via Orzinuovi N. 3
IT-25125 Brescia
Italia
tel. 0303514335 E-mail: buriani@bs.camcom.it

Támogatás száma XS140/04

Tagállam Olaszország

Régió Lazio

A program megnevezése IV.1. 6 alpont – Garanciaalap

Egységes Tervezési Dokumentum, 2 célkitűzés 2000-2006 Lazio

Jogalap DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 Lazio e Complemento di Programmazione
Obiettivo 2 Lazio

Misura IV.1 — Aiuti alle PMI

Sottomisura IV.1.6 — Fondo di Garanzia

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás

Maximum 1 098 937 EUR

Maximális támogatási intenzitás Az Alap kiindulásként a szerződött Pénzintézetek által az egyes beruházási
programok megvalósítására nyújtott középlejáratú hitelek (tőke és kamatok)
maximum 50 %-ára nyújt garanciát.

A végrehajtás időpontja A támogatást a BURL-ban (Lazio Régió Hivatalos Lapja) történt hivatalos
meghirdetés után lehet igénybe venni.

A támogatási program alkalmazási
időtartama

2006.12.31.

A támogatás célja Középlejáratú hitel-garanciák nyújtása egy speciális alap segítségével a Lazio-i
beruházási programot megvalósító KKV-knek a garancia-rendszerhez való
hozzájuttatása céljából. – 2. célkitűzés.

Érintett gazdasági ágazat(ok) Minden ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és Unionfidi Lazio SpA (Rt.)
Via Bellini, 22
IT-00198 Roma
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Támogatás száma XS 142/04

Tagállam Olaszország

Régió Lazio

A támogatási program megnevezése 266/97 törvény, 8. cikk – Az elektromos energiatermelés és elosztás bányászati,
feldolgozóipari és szolgáltatási ágazataiban működő KKV-k beruházásait a régió
teljes területén érvényesülő, automatikusan járó ösztönző kedvezmények.

Jogalap Art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 341 e art. 8, commi 1 e 2, della legge 7
agosto 1997, n. 266.

Regolamenti attuativi: delibera CIPE 18.12.1997; circolari n. 900355 del
16.10.1998 e n. 900027 del 20.1.1999; delibera per l'estensione della norma ai
settori della produzione e distribuzione di energia e delle costruzioni.

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás

5 000 000 EUR (öt millió EUR)

Maximális támogatási intenzitás A jelenleg hatályos közösségi normatíva által megállapított korlátok erejéig.

A végrehajtás időpontja 2005.1.1. A támogatást a BURL-ban (Lazio Régió Hivatalos Lapja) közzétett
hivatalos értesítést követően lehet megítélni.

A program időtartama 2006.12.31.

A támogatás célja Regionális fejlesztés. A támogatás a vállalkozások által új gépek és berendezések
beszerzését, építési munkálatok megvalósítását, tervezést, tanulmányok készí-
tését, szabadalmak és licencek megvásárlását célzó, valamint új telephelyek léte-
sítését és meglévő telephelyek bővítését megvalósító, a meglévő telephelyen
előállított termék vagy ott végzett termelési eljárás cseréjét eredményező új
tevékenységek beindítását, tartalmazó beruházásoknak nyújt kedvezményt.

Érintett gazdasági ágazat(ok) Az elektromos energiatermelés és elosztás bányászati, feldolgozóipari és szolgál-
tatási ágazatai –

A szóban forgó, a közösségi meghatározással összhangban lévő kedvezménye-
zett KKV-k támogatásának eszközét a régió teljes területén alkalmazzuk, azokat
a maximális támogatási intenzitásokat alkalmazva, amelyek az 1260/99/EK ren-
delet 2. célkitűzésében meghatározott területekre és az átmeneti támogatást
(Phasing out) élvező területekre kerültek meghatározásra a jelenleg hatályos
közösségi normatívában.

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe:

Regione Lazio – Direzione Regionale Attività Produttive (Lazio Régió – Termelő
Tevékenységek Regionális Igazgatósága)
Via Cristoforo Colombo, 212
Tel. 06/51683775 – Fax 06/51683763

Egyéb információ A támogatást adóhitel formájában nyújtják. A program szerinti beruházási
támogatás elnyerése érdekében a kedvezményezetteknek az alábbi követelmé-
nyeknek kell megfelelniük:

– a beruházási programoknak műszaki, gazdasági és pénzügyi szempontból
érvényesnek kell lenniük; a nehézségekkel küzdő vállalkozások ki vannak
zárva a kedvezményből; a helyettesítő beruházások ki vannak zárva a prog-
ramból; a program kezdeti beruházásai támogatásának feltétele, hogy a
beruházási program legkevesebb 5 évig érvényben maradjon; a beruházáshoz
felhasznált saját erő a támogatandó és minden egyéb támogatástól mentes
termelési beruházásnak legalább a 25 %-át fedeznie kell.

A 25 millió EUR meghaladó elszámolható költségű beruházásokról vagy
azokról, amelyeknél a támogatás valós összege meghaladja a 12 millió EUR az
EK Szerződés 88. cikke (3) bekezdése értelmében külön-külön értesíteni kell a
Bizottságot.

Ennek a programnak a sajátos rendszere megkívánja, hogy a kérelmező vállal-
kozások a támogatási kérelmeket (pontosabban a forrás-előjegyzési vagy elkülö-
nítési kérelmeket) a beruházások megvalósításával kapcsolatos beszerzések
megrendeléseinek kibocsátását vagy szerződések megkötését követő hat
hónapon belül nyújtsák be. A támogatások kifizetése azon beruházások való-
ságos megvalósításának függvénye, amelyek támogatható költségei a kiszámlá-
zott kiadások összegével azonosak.

Más támogatásokkal nem összevonható támogatás.
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