
A tagállamok által közölt adatok az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozá-
soknak nyújtott állami támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 70/2001/EK

bizottsági rendelet alapján biztosított állami támogatásokat illetően

(2005/C 333/06)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS 22/04

Tagállam Németország

Régió Németország

A támogatás megnevezése illetve
egyedi támogatás esetén a kedvezmé-
nyezett vállalat neve

ERP-tőke a növekedésért

Jogalap Gesetz über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des ERP Sondervermögens
für das Jahr 2004

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

Támogatás-i program Évenkénti teljes összeg 800 millió EUR

Hitelkezesség

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

Hitelkezesség

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

Igen

Az engedélyezés időpontja 2004. március 1-jétől

A program alkalmazási időszaka
illetve az egyedi támogatás kifizetése

A KKV-kre vonatkozó mentesítési rendelet időtartamának megfelelően
2006.12.31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazatok Minden KKV-támogatásra jogosult gazdasági ágazat Igen

Az engedélyező hatóság neve és címe Név:
KfW

Cím:
D-60325 Frankfurt

Egyedi támogatások nagyobb projek-
tekhez

a rendelet 6. cikkével összhangban

Az intézkedés kizárja a támogatások biztosítását, illetve
megköveteli minden tervezett támogatásnyújtás Bizott-
ságnál történő előzetes bejelentését,

a) amennyiben a projekt támogatásra jogosult összkölt-
sége legalább 25 millió EUR, és

– a bruttó támogatásintenzitás legalább 50% vagy
– regionális támogatásra jogosult területeken a nettó

támogatásintenzitás legalább 50%, vagy

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

igen
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Támogatás száma XS 24/04

Tagállam Spanyolország

Régió Murciai Régió

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Támogatások nyújtása a Murciai Régió kis- és középvállalkozásai részére az
információs társadalom szolgáltatásait és az elektronikus kereskedelmet előmoz-
dító projektek finanszírozására

Jogalap Orden de 19 de enero de 2004 de la Consejería de Economía, Industria e Inno-
vación, reguladora de las bases y convocatoria de las ayudas a proyectos de
servicios de sociedad de la información y de comercio electrónico para la
pequeña y mediana empresa para el ejercicio 2004

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

Támogatási program Teljes éves összeg 0,500 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támogatási
összeg

Garantált kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.3.6-tól

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2004.6.5-ig

A támogatás célja A KKV-k támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazatok KKV-támogatásban részesíthető összes ágazat Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Patricio Valverde Megías

Cím:
Gazdasági, Ipari és Innovációs Minisztérium
San Cristóbal, 6 – E-30071 Murcia

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban,

Az intézkedés kizárja a támogatásokat, vagy azokat a
Bizottságnak 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,
– 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
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Támogatás száma XS30/04

Tagállam Olaszország

Régió Campania

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A kultúrjavakkal foglalkozó ágazathoz tartozó vállalkozások fejlesztésnek támo-
gatása

Jogalap POR Campania 2000-2006

Complemento di Programmazione misura 2.2

Disciplinare degli aiuti alle piccole imprese concessi in applicazione della
misura 2.2 del P.O.R. Campania 2000 — 2006 (aiuti esentati dalla notificazione
in conformità al reg. Ce n. 70/01) approvato con Delibera di Giunta Regionale
147/04

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

Támogatási program Teljes éves összeg 116,2 millió EUR

Garantált hitel

Egyedi támogatás A támogatás összege

Garantált hitel

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

Igen

A végrehajtás időpontja 2004.3.10-től kezdődően

A program időtartama 2006.12.31-ig

A támogatás célja A KKV-k támogatása Igen

Az érintett ágazatok Minden olyan ágazat, amelyben a KKV-k támogathatók Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Campania Régió
Általános koordinációs iroda, területi irányítás, táj- és környezetvédelem és a
kulturális javak megóvása
Táj- és környezetvédelemi ágazat és a kulturális javak megóvásának ágazata

Cím:
Centro Direzionale di Napoli isola A/6 I-80143 Napoli (Nápoly és a szigetek
Igazgatási Központja)
Telefon: 081 796 5012 fax 081 796 6012
e-mail: ilvapizzorno@regione.campania.it

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban,

az intézkedés nem alkalmazható az egyedi támogatások
megítélésére, vagy az alábbi esetekben előzetesen értesí-
teni kell a Bizottságot:

a) a támogatható teljes összeg 25 millió EUR vagy annál
nagyobb összeg

– a támogatás bruttó intenzitása 50 % vagy annál
nagyobb mértékű

– a regionális támogatásokat élvező régiókban a
támogatás nettó intenzitása 50 % vagy annál
nagyobb mértékű,

b) a támogatás bruttó összege 15 millió EUR vagy annál
nagyobb összeg

Igen
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Támogatás száma XS 33/04

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Cornwall és a Scilly-szigetek (1. célkitűzés)

A támogatási rendszer megnevezése,
vagy az egyéni támogatásban
részesülő vállalat neve

Eden Supply Chain Development

Jogi alap Section 2 of the Local Government Act 2000

Tervezett éves kiadás a rendszerben,
vagy a vállalatnak nyújtott egyedi
támogatás teljes összege

Támogatási rendszer Teljes éves összeg 130 000 GBP

Garantált hitelek

Egyedi támogatás Teljes támogatási
összeg

Garantált hitelek

Támogatás maximális intenzitása Megfelel a rendelet 4. cikkének (2)-(6) bekezdéseinek és
5. cikkének

Igen

Végrehajtás dátuma 2004.5.1-től

A rendszer időtartama, vagy egyedi
támogatás megadása

2007.4.30-ig

A támogatás célkitűzése Támogatás KKV-k számára Igen

Érintett gazdasági ágazatok: Minden ágazat, ahol adható támogatás a KKV-knak Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Government Office for the South West

Cím:
Mast House
Shepherd's Wharf
24 Sutton Road
Plymouth
Devon
PL4 0HJ
Anglia

Nagy összegű eseti támogatás A rendelet 6. cikkének megfelelően

Az intézkedés nem tartalmazza a támogatásoknak a
megadását, vagy a Bizottság előzetes tájékoztatását
igénylő támogatásoknak a megadását,

a) ha a támogatható összes költség legalább
25 000 000 EUR és

– a bruttó támogatásintenzitás legalább 50 %,
– olyan területeken, amelyek kaphatnak regionális

támogatást, a nettó támogatásintenzitás legalább
50 %, vagy

b) a bruttó támogatásösszeg összesen legalább
15 000 000 EUR

Igen
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Támogatás száma XS 114/03

Tagállam Spanyolország

Régió Katalónia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Innovációs támogatás a gyártás és a logisztika területén

Jogalap Resolución TIC/422/2003, de 12 de febrero, por la que se abre la convocatoria
y se aprueban las bases para el otorgamiento de ayudas para la promoción de
la innovación en producción y logística (DOGC núm. 3833 de 28.2.2003).
Modificada por Resolución TIC/4050/2003, de 11 de diciembre, por la cual se
abre la convocatoria y se aprueban las bases para el otorgamiento de ayudas
para la promoción de la innovación en producción y logística (DOGC 4050 de
16.1.2004).

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

Támogatási program Éves teljes összeg 0,6 millió EUR

Hitelkezesség

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

Hitelkezesség

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2003.2.29.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.31-ig

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:
Antoni Gurguí i Ferrer
Director General de Industria
Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo

Cím:
Pg. de Grácia, 129
E-08037 Barcelona

Nagy összegű egyedi támogatás Összhangban a rendelet 6. cikkével

Az intézkedés kizárja a támogatások biztosítását, illetve
megköveteli minden tervezett támogatásnyújtás Bizott-
ságnál történő előzetes bejelentését,

(a) amennyiben a teljes elszámolható költség legalább 25
millió EUR, és

– a bruttó támogatási intenzitás legalább 50 %,
– a regionális támogatásra jogosult területeken a

nettó támogatási intenzitás legalább 50 %; vagy

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

Igen
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