
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 bizottsági

rendelettel összhangban nyújtott állami támogatásokról

(2005/C 305/07)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma: XS 9/2004

Tagállam: Olaszország

Régió: Lombardia

A támogatási program megnevezése címe: A bresciai szállítási ágazat vállalkozásainak támogatása az
adminisztráció irányítására szolgáló hardver és/vagy szoftver beszerzéséhez –2003/2004 év.

Jogalap: Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241, deliberazioni camerali n. 240 del 10.12.2002, n. 185 del
29.9.2003 e n. 227 del 18.11.2003 — Determinazioni dirigenziali n. 93/AV del 9.10.2003 e n. 127/AV
del 15.12.2003

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás: 30 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás: a költségek 15 %-a vállalkozásonként maximum 1 500 EUR küszöbér-
tékkel.

A végrehajtás időpontja: 2003.10.20.

A program időtartama: 2003.10.20-tól 2004.10.19-ig

A támogatás célja: A bresciai vállalkozások adminisztrációjának informatikai alapra történő helyezése

Érintett gazdasági ágazat(ok): Szállítási ágazat

A támogatás 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

A támogatás száma: XS 33/03

Tagállam: Olaszország

Régió: Calabria

A támogatási program megnevezése: Tőketámogatás az 1.11.a intézkedés által előirányzott intervenciók
megvalósításához

Jogalap:

– Decreto legislativo 31.3.1998, n. 112;

– Regolamento CE n. 70 del 12.1.2001;

– Legge Regionale n. 7, art. 31 quater del 2.5.2001;

– Delibera di Giunta della Regione Calabria n. 1013 del 4.12.2001;

– Delibera di Giunta della Regione Calabria n. 762 del 6 agosto 2002
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A program keretében tervezett éves kiadás:

Intézkedés Összes költség 2000. év 2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év

1.11.a intéz-
kedés

EUR 23 910,92 EUR 3 115,78 EUR 3 192,22 EUR 3 270,72 EUR 4 237,01 EUR 3 223,21 EUR 3 397,77 EUR 3 474,21

Maximális támogatási intenzitás: 50 % NTE plusz 15 % BTE

A végrehajtás időpontja: 2002.11.20.

A program időtartama: 2006.12.31.

A támogatás célja: A támogatás az energiaipari ágazatban működő KKV-k támogatását teszi lehetővé

Érintett gazdasági ágazatok: Az összes ágazat és az összes szolgáltatás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Calabria (sede legale)
Via Massara n. 2
IT-88100 Catanzaro

Támogatás száma: XS 39/03

Tagállam: Spanyolország

Régió: Castilla–La Mancha

A támogatási program megnevezése: A regionális Ipari és Munkaügyi Minisztérium (Consejería de
Industria y Trabajo) nők által létesített, dolgozói tulajdonban álló vállalkozások és szövetkezetek létrehozá-
sának ösztönzéséről szóló rendelete

Jogalap: Orden de 6 de marzo de 2003, de la Consejería de Industria y Trabajo, para fomentar la creación
de Cooperativas y Sociedades Laborales Formadas por Mujeres, publicada en el DOCM Núm. 35, de 14 de
marzo de 2003

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás: 3 600 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás: A jóváhagyott befektetés 60 %-a: az engedélyezett befektetés 35 %-a
vissza nem térítendő támogatás formájában, 25 %-a 3 év alatt visszatérítendő támogatás formájában

A támogatás maximális intenzitása a Spanyolország regionális támogatási térképéről szóló bizottsági határ-
ozatnak megfelelően nem haladhatja meg a Castilla–La Mancha régióban engedélyezett felső határértékeket
(30 % nettó támogatási egyenérték Guadalajara tartományban, és 40 % nettó támogatási egyenérték a
régió többi részében, kis- és középvállalkozások esetén további bruttó 15 %)

A végrehajtás időpontja: 2003. április 1.

A támogatási program időtartama: 2006. december 30.

A támogatás célja: A támogatási programot szabályozó rendelet 1. rendelkezése értelmében a támogatás
célkitűzése az, hogy a szociális szektor területén létesülő új kis- és középvállalkozások beindításához befek-
tetési támogatást nyújtson, ezáltal hozzájáruljon a női foglalkoztatottság javításához

Érintett gazdasági ágazat: A támogatásra pályázhatnak a szociális gazdaság bármely területén működő
KKV-k (szövetkezetek és dolgozói tulajdonban álló vállalkozások), kivéve a rendelet 2. rendelkezése (2)
bekezdésében felsorolt területeket, úgymint:

a) mezőgazdaság, állattenyésztés, erdőgazdálkodás, élelmiszeripar (előkészítés, feldolgozás, értékesítés, stb.)
és az ezekhez kapcsolódó tevékenységek;
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b) lakás és ingatlan;

c) biztosítás;

d) hitel;

e) a szállítás területén a járművekbe történő beruházás;

f) olyan üzleti tevékenység, amelyet tanácsadási, ügynökségi, konzultációs, illetve bármilyen hasonló szol-
gáltatást tartalmazó profillal rendelkező cégek végeznek

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Consejería de Industria y Trabajo
Dirección General de Trabajo
Avda. Río Estenilla, s/n
ES-45071 Toledo

Támogatás száma: XS 83/02

Tagállam: Olaszország

Régió: Lazio Régió

A támogatási program megnevezése: IV 1.1 sz. alrendelkezés – valós szolgáltatások

DOCUP 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.1.1 — Servizi reali alle imprese

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás összege

2. célkitűzés
(EUR)

Phasing out
(EUR)

Összesen
(EUR)

2001 2 218 396 640 654 2 859 050

2002 2 695 455 712 988 3 408 443

2003 2 744 134 588 987 3 333 121

2004 2 570 281 402 993 2 973 274

2005 2 612 005 272 108 2 884 113

2006 2 653 730 — 2 653 730

Összesen 15 494 001 2 617 730 18 111 731

Maximális támogatási intenzitás: A támogatható beruházás BTI 50 %-a, de legfeljebb 150 000 EUR

Végrehajtás időpontja: A támogatást a Lazio Régió Hivatalos Közlönyében való közzététel időpontjától
kezdődően lehet odaítélni

A támogatás nyújtásának időtartama: 2006.12.31.
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A támogatás célja: A Lazio – 2. célkitűzésben KKV-k részvételének növelése a külső szakmai szolgálta-
tások tekintetében a minőségügyi és környezetvédelmi rendszerek, marketing, informatikai és kommuniká-
ciós rendszerek vonatkozásában

Érintett gazdasági ágazat (vagy ágazatok): Az érintett ágazatok a IV.1 sz.– Projektkiegészítési támoga-
tások KKV-k részére rendelet A. mellékletében vannak felsorolva

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Agenzia Sviluppo Lazio SpA
Via Bellini, 22
IT-00198 Roma

Támogatás száma: XS 96/02

Tagállam: Olaszország

A támogatási program megnevezése címe: Kollektív bankgarancia-konzorciumok és bankgarancia-
szövetkezetek támogatása

Jogalap:
– Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 art. 24

– Decreto 30 marzo 2001, n. 400 — Regolamento recante i criteri e le modalità per il finanziamento delle
società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. Pubb-
licato su G.U. n. 260 dell'8 novembre 2002

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: Az állami támogatás összesen
38 424 393 EUR tesz ki, amelyhez 2 324 056 EUR értékű privát finanszírozás párosul. Úgy véljük, hogy
ez a 40 748 449 EUR értékű finanszírozás összesen 500 mrd EUR ellenkezességére szolgálhat

A támogatás intenzitása: Figyelembe véve, hogy az ellenkezesség és a garancia vállalása a kockázatok
reális mérlegelésén alapul és, hogy az ellenkezesség maximum az ellenkezesek által garantált összeg 90 %-
át fedezi, akik viszont minden ügyletnél maximum a teljes összeg 60 %-ára vállalnak garanciát – ennek
mértéke az EK-Szerződés 92. cikke (3) bekezdésében említett vállalkozásokkal kapcsolatos ügyletek
esetében 80 %-ra és a Területi Szerződéseket vagy Territoriális Megállapodásokat kötő alanyok esetében
85 %-ra emelhető – úgy véljük, hogy a támogatás intenzitása bőven alatta marad a középvállalkozásoknak
szánt minimális intenzitású támogatásnak, azaz a 7,5 %-os BTI-nek

A végrehajtás időpontja: 2002. július 31.

A program vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: 2006. júniusig

A támogatás célja: A támogatás két célja az alábbi:

a) a holdingok társkezeseinek ellengaranciáira biztosított konzorciumon belüli garanciaalap felhasználható-
ságának növelése, az 1997. augusztus 7-i 266. törvény 15. cikkének végrehajtásáról szóló 1999. május
31-i 248. miniszteri rendeletben rögzített kritériumok szerint.

b) az 1982. november. 29-i 887. törvénnyel módosított 1982. október 1-jei 697. törvényerejű rendelet 9.
cikke (9) bekezdésben említett konzorciumok és szövetkezetek fúziójának elősegítése a fúzió által
létrejövő konzorcium és/vagy szövetkezet kockázati alapját is beleértve.

Érintett gazdasági ágazat: A kereskedelem, az idegenforgalom és a vállalatoknak nyújtott szolgáltatások
területén tevékeny KKV-k.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Termelő Tevékenységek Minisztériuma, Vállalati Ösztönzési Főosztály, D1 Osztály, Kereskedelemnek Nyúj-
tott Támogatások
Via Molise, 2
IT-00187 Roma
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