
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 305/04)

(EGT vonatkozású szöveg)

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.7.20.

Tagállam: Dánia

Támogatás száma: N 38/2005

Megnevezés: K+F támogatás környezetvédelmi projektekhez

Célkitűzés: A kedvezményezettek környezetvédelemmel kap-
csolatos, a keretprogramban foglalt feltételeinek segítése az EU-
szabályozás zavartalan és hatékony végrehajtása, valamint a
kedvezményezettek környezetvédelmi munkájának megkönnyí-
tése érdekében

Jogalap: »Tekstanmærkning 106 til § 23 på Finanslov 2004,
vedtaget 18. december 2003« og »Bekendtgørelse om virksom-
hedsordningen«

Költségvetés: Összesen mintegy 94,2 millió DKK (megköze-
lítőleg 12,6 millió EUR)

Támogatás intenzitása vagy összege: 25 % (kísérleti fejlesz-
tési tevékenységre), 50 % (ipari kutatásra) és 100 % a terjesztési
költségekre

Időtartam: 2007. december 31-ig

Egyéb információ: 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: 2003.12.10 – CORR.

Tagállam: Németország, Saarland

Támogatás száma: N 56/2003

Megnevezés: A Villeroy & Boch javára nyújtott támogatás

Célkitűzés: Környezetvédelmi beruházási támogatás (Ágazat:
Kerámia szaniter, burkolólap és asztali edények gyártása)

Jogalap: Verordnung über Qualitätsziele für bestimmte gefähr-
liche Stoffe und zur Verringerung der Gewässerverschmutzung
durch Programme vom 6. April 2001

Összeg: 0,81 millió EUR támogatás

Támogatás intenzitása: bruttó 30 %

Időtartam: 2003-2005

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: 2005.7.14

Tagállam: Spanyolország (Madrid)

Támogatás száma: N 172/2005

Megnevezés: „Innovációs és technológia-fejlesztési támogatás
az informatikai szektorban”

Célkitűzés: Olyan termékek, eljárások és szolgáltatások tech-
nológiai fejlesztését célzó tudományos kutatási projektek
fejlesztésének előmozdítása, amelyek a cégek irányításának
modernizációját elősegítő, és így a versenyképességüket és
innovációs karakterüket növelő informatikai technológiákhoz
kapcsolódnak (Informatikai szektor.)

Jogalap: «Proyecto de Orden de la Consejería de Economía e
Innovación Tecnológica por la que se regula la concesión de
ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional para el fomento de la innovación y el desarrollo
tecnológico en el sector de las tecnologías de la información de
la Comunidad de Madrid»

Költségvetés: 8 millió EUR (4 millió EUR évente)

Támogatás intenzitása vagy összege:
Ipari kutatás esetében legfeljebb 50 %.

Kísérleti fejlesztési tevékenységek esetében legfeljebb 25 %.

Ipari kutatási projekteket megelőző gazdasági életképesség-vizs-
gálatok esetében legfeljebb 75 %.

Kísérleti fejlesztési tevékenységeket megelőző gazdasági életké-
pesség-vizsgálatok esetében legfeljebb 50 %.

Az R&D keretprogram 5.10. pontjában előirányzott összes
többletjuttatás alkalmazható

Időtartam: 2006. január 1. – 2007. október 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/
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