
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások
engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(2006/C 2/05)

(EGT vonatkozású szöveg)

Az elfogadás dátuma: 2004.9.6.

Tagállam: Spanyolország

Támogatás száma: N 336/2004

Megnevezés: Támogatás a fotovillamos napenergia javára – A
kifutó N 460/2001 támogatási rendszer módosítása

Célkitűzés: Támogatás nyújtása a fotovillamos napenergia,
mint alternatív energiatermelési erőforrás felhasználásának
előmozdítására

Jogalap: Resolución de la Dirección General del Instituto para
la diversificación y ahorro de la energía (IDAE) por la que se
regula la concesión de ayudas para el apoyo a la energía solar
fotovoltaica

Költségvetés: évi 21,6 millió EUR

Támogatásintenzitás vagy összeg: 40 %, plusz regionális és
KKV-prémiumok

Időtartam: 2010.12.31-ig (újbóli bejelentés 2007.12.31. után)

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: 2005.10.7.

Tagállam: Németország

Támogatás száma: N 423/05

Megnevezése: A holnap termelésének kutatása (Németország)

Célkitűzés: Az N 353/1999 támogatási rendszer meghosszab-
bítása; a támogatás célja az új technológián alapuló, új típusú
gyártási folyamatokat és eszközöket kutató és fejlesztő
projektek segítése. A program célja olyan közös projektek
támogatása, amelyek keretében a vállalkozások együtt
dolgoznak, és a vállalatok közötti korlátokat leküzdve
működnek együtt. Az egyetemekkel és kutatóintézetekkel
történő együttműködést szintén bátorítja (K&F)

Jogalap: Bundeshaushalt, Kapitel 3006 Titel 683 18

Költségvetés: 307,76 millió EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: Az ipari kutatás részére
legfeljebb 75 %, a kísérleti fejlesztésre legfeljebb 50 %.

Időtartam: 2004.1.1. – 2009.12.31.

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/

A határozat elfogadásának időpontja: 2004.11.30.

Tagállam: Spanyolország (Katalónia)

Támogatás száma: N 459/2004

Megnevezése: Támogatás a hulladék minimalizálásához Kata-
lóniában – a jelenleg érvényes N 154/1999 program meghosz-
szabbítása

Célkitűzés: Környezetvédelem. (Minden ágazat)

Jogalap: Resolución (…), de (…) de 2005, por la que se hace
pública la convocatoria de subvenciones para la ejecución de
proyectos de minimización de residuos

Költségvetés: 3 millió EUR évente.

Támogatás intenzitása vagy összege: Az intézkedés típusától
vagy a kedvezményezettől függően 15-40 %.

Időtartam: 2005.1.1-től 2008.12.31-ig.

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: 2005.9.9.

Tagállam: Egyesült Királyság

Támogatás száma: NN 56/2005

Megnevezés: Szénszegény kutatási és fejlesztési program
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Célkitűzés: Új, alacsony CO2-kibocsájtású technológiák kuta-
tásának és fejlesztésének előmozdítása, az ezen technológiák
megvalósíthatóságában való bizalom felépítése, valamint a
gyártók ösztönzése arra, hogy szénszegény járműveket
hozzanak forgalomba, valamint új és innovatív technikai isme-
reteket sajátítsanak el.

Jogalap: Section 153(1)(y) of the Environmental Protection Act
1990

Költségvetés: 15 millió GBP (21,8 millió EUR)

Támogatás intenzitása vagy összege: Ipari kutatást előké-
szítő megvalósíthatósági tanulmányokra 75 %, kísérleti fejlesz-
tési tevékenységeket előkészítő megvalósíthatósági tanulmá-
nyokra 50 %, ipari kutatásra 50 % és kísérleti fejlesztésre
25 %

Időtartam: A határozat napjától számított 3 év

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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