
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

(2006/C 23/02)

(Utalás az Európai Gazdasági Térségre)

Támogatás száma: XS 10/2004

Tagállam Olaszország

Régió Piemont

A támogatási program megnevezése vagy
az egyedi támogatásban részesülő vállal-
kozás neve

A Piemont Régió 2000-2006 Egységes Tervezési Dokumentum XS 62/01
2.1. refinanszírozása – Vállalati beruházások támogatása – 2.1.d) alpont –
Beruházási támogatás az EBB (Európai Beruházási Bank) hiteleivel kapcso-
latban

Jogalap 1) Atto deliberativo della Giunta regionale n. 12-3626 del 31 luglio
2001 — Regolamento n. 1260. Obiettivo 2. DOCUP Regione
Piemonte, periodo di programmazione 2000/2006. Approvazione
progetti di aiuto in esenzione ai sensi del regolamento (CE) n.
70/2001 — Allegato 3 — 2.1.d. Aiuti agli investimenti in connessione
con i prestiti BEI.

2) Decisione della Commissione del 21/10/2003 C(2003) 3983 che retti-
fica e modifica la decisione C(2001) 2045 del 7 settembre 2001 rela-
tiva all'approvazione degli interventi strutturali comunitari concernenti
il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali
comunitari nella Regione Piemonte interessata dall'obiettivo n. 2 in
Italia.

3) Atto deliberativo della Giunta regionale n. 29-11249 del 9 dicembre
2003 — Regolamento (CE) n. 1260/1999 — Documento unico di
programmazione obiettivo 2 (programmazione 2000/2006). Presa
d'atto della decisione della Commissione dell'UE n. C(2003) 3983 del
21 ottobre 2003 e successive modifiche e/o integrazioni

A támogatási program keretében tervezett
éves kiadás, illetve valamely vállalkozásnak
nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási
program

Teljes éves összeg 21 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támogatási
összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke 2-6. bekezdésével és az
5. cikkel összhangban

Igen

A végrehajtás időpontja 2003.12.9-től

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2007.6.30-ig

A támogatás célja KKV-k támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazatok KKV-támogatásban részesíthető összes
ágazat

Igen

Korlátozás specifikus ágazatokra

— Szénbányászat

— Feldolgozóipar

vagy

Acél

Hajógyártás

Szintetikus szálak

Gépjárműipar

Egyéb feldolgozóipar
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— Minden szolgáltatás Igen

Vagy

Szállítási szolgáltatás

Pénzügyi szolgáltatás

Egyéb szolgáltatás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Név:
Regione Piemonte – Direzione Industria (Piemont Régió – Ipari Főosztály)

Cím:
Via Pisano n. 6, I-10152 Torino

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban,
a rendelkezés nem alkalmazható egyedi,
nagy összegű támogatásokra, illetve az
alábbi esetekben a Bizottság előzetes értesí-
tése szükséges:
a) a támogatható teljes összeg 25 millió

EUR vagy annál nagyobb összeg

– és a támogatás bruttó intenzitása
50 % vagy annál nagyobb mértékű,

– a regionális támogatásokat élvező
régiókban a támogatás nettó intenzi-
tása 50 % vagy annál magasabb; vagy

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

Igen

A támogatás száma XS 137/04

Tagállam Német Szövetségi Köztársaság

Régió Nordrhein-Westfalen (Észak-Rajna – Vesztfália)

A támogatási rendszer megnevezése, illetve
az egyedi támogatásoknál a támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Intézkedések Nordrhein-Westfalen kis és középméretű faipari vállalkozásai
számára a fa és faipari termékek forgalomba hozatalához és felhasználá-
sához (pl. fakitermelő vállalatok, speditőrök, a megmunkálást és a feldol-
gozást végző vállalatok (ld. a mellékletben szereplő koncepcionális
anyagot, itt a 2.2. pont szerinti intézkedések)

Jogalap 1. Mitteilung der Kommission zu „Der Stand der Wettbewerbsfähigkeit
der holzverarbeitenden Industrie und verwandter Industriezweige in
der EU“ vom 5. Oktober 1999, KOM (1999) 457 endg.

2. EU-Entschluss 457-C5-0306/2000, Bundesdrucksache 113/01 vom
2.2.2001

3. Landesforstgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24. April 1980, zuletzt geändert durch Gesetz
vom 9. Mai 2000 (§ 60)

A program tervezett éves költségei, ill. az
egy vállalkozásnak adható egyedi támogatás
teljes összege

Támogatási
program

Teljes összeg évente
(a koncepcionális
anyag valamennyi
intézkedésére érvé-
nyes)

1,4 mó EUR

Kölcsönre vállalt
kezesség

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

100 000 EUR

Kölcsönre vállalt
kezesség
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Maximális támogatási intenzitás: A rendelet 4. cikkének (2) – (6) bekezdésével
és 5. cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.9.1.

A program időtartama, ill. az egyedi támo-
gatás kifizetése:

2008.12.31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazatok Minden gazdasági terület, ahol KKV-k számára támo-
gatás adható

Igen

A támogatás a következő gazdasági területekre korláto-
zódik

— Bányászat

— A teljes feldolgozóipar

vagy

Acélipar

Hajógyártás

Szintetikus szálak

Gépjárműipar

A feldolgozóipar más területei famegmunkáló
és – feldolgozó
vállalkozások

— Minden szolgáltatás

vagy

Szállítás

Pénzügyi szolgáltatások

egyéb szolgáltatások Fakitermelő-,
fásító, fakeres-
kedelmi és
speditőr vállal-
kozások

A támogatást megadó hatóság neve és címe Név:
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Észak-Rajna-Vesztfália
környezet- és természetvédelmi, mezőgazdasági és fogyasztóvédelmi
minisztériuma)

Cím:
Schwannstr. 3, D-40476 Düsseldorf

Egyedi támogatások nagyobb tervekhez A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Amennyiben a 70/2001 rendelet 2006.12.31. után valamilyen módon megváltozik, a támogatási programot ahhoz
hozzá kell igazítani. Ez vonatkozik az egyedi intézkedésekre is, amelyeket a meglévő támogatási program alapján
hagytak jóvá és amelyek a 2006.12.31. időponton túlnyúlnak. Ezeket a változásokat a Bizottságnak be kell jelenteni

Támogatás száma XS 7/05

Tagállam Németország

Régió Sachsen-Anhalt

A támogatási program megnevezése vagy
az egyedi támogatásban részesülő vállal-
kozás neve

Sachsen-Anhaltban az információs társadalom felépítését szolgáló külön-
program

Jogalap Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 30.4.1991 (GVBl. LSA S. 45), insbe-
sondere die Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO des Landes Sachsen-
Anhalt in der aktuellen Fassung;

Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001,
geändert durch Verordnung (EG) Nr. 364/2004 der Kommission vom 25.
Februar 2004, über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag
auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen
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A támogatási program keretében tervezett
éves kiadás, illetve valamely vállalkozásnak
nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási
program

Évenkénti teljes
összeg

1,0 millió EUR

Kezességvállalás

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

Kezességvállalás

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke (2)–(6) bekezdésével és
5. cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2005.1.1-től

A támogatási program vagy egyedi támo-
gatás nyújtásának időtartama

2007.6.30-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazatok
Megjegyzések: az alábbiak kivételével:
– az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt

áruk gyártásához, feldolgozásához és
értékesítéséhez kapcsolódó tevékeny-
ségek

– Az exporthoz kapcsolódó tevékenysé-
gekhez nyújtott támogatások,

– Az importáruk kárára a nemzeti
termékek használatához kötött támoga-
tások.

– Az acél-, műszál- és gépjárműiparnak,
valamint a hajógyártásnak nyújtott támo-
gatások

Minden olyan gazdasági ágazat, melyben a KKV-k
támogathatók

Igen

— minden szolgáltatás Igen

Mivel a mezőgazdaságra, a halászatra és az akvakultúrára, valamint a szál-
lításra különleges előírások vonatkoznak, továbbá mivel fennáll annak a
veszélye, hogy ezen területeken már kisebb támogatási összegek is az EK-
Szerződés 87. cikke (1) bekezdésének hatálya alá esnek, a szóban forgó
ágazatokat kizárják a támogatásból.

Az acél-, a műszál- és a gépjárműipart, valamint a hajógyártást kizárják a
támogatásból többek között a regionális befektetési támogatások területén
elfogadott célirányos intézkedések miatt.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Név:
Investitionsbank Sachsen-Anhalt
Gruppe Sonderprogramm

Cím:
Domplatz 12
D-39104 Magdeburg

Egyedi támogatások nagyobb projektekhez A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 8/05

Tagállam Ausztria

Régió Bécs

A támogatási program megnevezése vagy
az egyedi támogatásban részesülő vállal-
kozás neve

a bécsi városi struktúra javítását szolgáló intézkedés

Jogalap Beschluss des Wiener Gemeinderates vom 17.12.2004 unter PrZ 05580-
2004/0001-GFW

A támogatási program keretében tervezett
éves kiadás, illetve valamely vállalkozásnak
nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási
program

Évenkénti teljes
összeg

4,3 millió EUR

Kezességvállalás

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

Kezességvállalás
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Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke (2)–(6) bekezdésével és
5. cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2005.1.1.

A támogatási program vagy egyedi támo-
gatás nyújtásának időtartama

2008.12.31-ig

(Figyelembe fogják venni, hogy a jövőben – a KKV-k számára nyújtott
támogatások csoportmentességéről szóló rendelet időbeli hatálya alapján –
esetlegesen fennállhat a mentesség újbóli bejelentésének követelménye.)

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazatok Minden olyan gazdasági ágazat, melyben a KKV-k
támogathatók

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Név:
Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 5

Cím:
A-1082 Wien, Ebendorferstrasse 2:
Illetékes kapcsolattartó személy: Robert Mayer-Unterholzner c/o ZT
Zentrum für Innovation und Technologie GmbH, A 1010 Wien,
Ebendorferstrasse 4, Tel. (43-1) 4000-86775; rmu@zit.co.at

Egyedi támogatások nagyobb projektekhez A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 53/05

Tagállam Német Szövetségi Köztársaság

Régió Nordrhein-Westfalen

A támogatási program megnevezése vagy
az egyedi támogatásban részesülő vállal-
kozás neve

Choren Industries GmbH
Frauensteiner Str. 59
D-09599 Freiberg

A BTL-létesítmények (Biomass to Liquids) végrehajtási struktúráinak elem-
zése és fejlesztése NRW-tartományban/Németország

Jogalap 1. Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001,
insbesondere Artikel 5 b; Änderungsverordnung VO (EG)
Nr. 364/2004 vom 25.2.2004

2. Landesforstgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24. April 1980, zuletzt geändert durch Gesetz
vom 9. Mai 2000 (§ 60)

3. § 44 Landeshaushaltsordnung NRW
4. Energie für die Zukunft: Erneuerbare Energieträger — Weißbuch für

eine Gemeinschaftsstrategie und Aktionsplan (KOM(97) 599)
5. Mitteilung der Kommission zu „Der Stand der Wettbewerbsfähigkeit

der holzverarbeitenden Industrie und verwandter Industriezweige in
der EU“ vom 5. Oktober 1999, KOM (1999) 457 endg.

6. Empfehlung der Kommission betreffend Definition der Kleinstunter-
nehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (2003/361/EG)

A támogatási program keretében tervezett
éves kiadás, illetve valamely vállalkozásnak
nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási rend-
szer

Max. éves teljes
összeg (az alapdoku-
mentumban meghatá-
rozott összes intézke-
désére alkalmazandó)

Garantált hitelek

Egyedi támogatás Támogatás teljes
összege

175 275 EUR

Garantált hitelek

2006.1.31.C 23/6 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Maximális támogatási intenzitás A 70/2001/EK rendelet 4. cikke (2)-(6)
bekezdésével és 5b. cikkével, illetve a
364/2004 rendelettel összhangban

Igen,
75 %

Végrehajtás időpontja 2005.2.17.

A támogatási program vagy egyedi támo-
gatás nyújtásának időtartama

2005.12.31-ig

A támogatás célja A KKV-k támogatása Igen

A támogatás alábbi gazdasági ágazatokra korlátozódik

egyéb feldolgozóipar Igen

egyéb szolgáltatás megvalósítható-
sági tanulmány
és információs
dokumentum
kidolgozása

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Név:
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

Cím:
Schwannstr. 3, D-40476 Düsseldorf

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

2006.1.31. C 23/7Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


