
Tagállamok által adott tájékoztatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkeinek a kis- és középvállalkozá-
soknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 70/2001/EK

bizottsági rendelet alapján megadott állami támogatással kapcsolatban

(2006/C 37/05)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS 32/04

Tagállam Finnország

Régió A célkitűzésnek megfelelő kelet- és észak-finnországi régiók

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Finnvera plc garancia-program Finnvera Oy:n takausprovisiotuki

Jogalap: Valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettu laki (443/1998), valtion eritysrahoitusyh-
tiön luotto- ja takaustoiminnasta annettu laki (445/1998)

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

Támogatási
program

Támogatás teljes éves
összege

1,5 millió EUR

Kölcsön kezességválla-
lással

20 millió EUR

Egyedi támogatás Támogatás teljes összege

Kölcsön kezességválla-
lással

Maximális támogatási intenzitás Összhangban a rendelet 4. cikk (2)-(6) bekezdé-
seivel, valamint az 5. cikkel

Igen

Végrehajtás időpontja 2004. szeptember 1.

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig

A támogatás célja KKV-k támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat(ok) Minden, a KKV-k támogatását hasznosítani tudó
ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Finnvera Oy:n
Kenttäyskikkö

Cím:
PL 1010
FIN-00101 Helsinki

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban

Az intézkedés kizárja a támogatás nyújtását,
illetve megköveteli azt, hogy a tervezett támoga-
tásról a Bizottságot előzetesen értesítsék

a) amennyiben a támogatható költségek összege
eléri legalább a 25 millió EUR, és

– a támogatás bruttó intenzitása legalább
50 %,

– a regionális célzatú támogatásokra jogosult
régiókban a támogatás nettó intenzitása
eléri legalább az 50 %-ot; vagy

b) amennyiben a támogatás teljes összege eléri a
15 millió EUR

Igen
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Támogatás száma XS 75/03

Tagállam Egyesült Királyság

Régió County of Gwynedd, Wales

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Gwynedd megyei megtervezett beruházási program

Jogalap Section 2(1) of the Local Government Act 2000

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás vagy a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás
teljes összege

2003 – 167 333 GBP

2004 – 223 111 GBP

2005 – 55 778 GBP

A támogatás legalább 75 olyan kis- és középvállalkozást finanszíroz, amelyek a
kis- és középvállalkozásokra vonatkozó csoportmentesség 1. mellékletében
szereplő meghatározás alá esnek

Támogatás maximális intenzitása A támogatás maximális intenzitása 50 %. A maximális támogatás 20 000 GBP.
A támogatás beruházási költségekre nyújtható (87. cikk (3) bekezdésének a)
pontja 35 % + 15 %)

Végrehajtás időpontja 2003. május 16.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2005. március 31.

A támogatás célja A támogatás célja a Gwynedd megyei (a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontjában
meghatározott terület) kiskereskedelmi vállalkozások versenyképességének és
növekedésének fokozása és a gazdasági megújulás ösztönzése a városi és kisvá-
rosi közösségi központokban a vállalkozásalapítási vagy -bővítési célú, földre,
épületre, gépekre és berendezésekre vonatkozó beruházások költségeinek támo-
gatásával

Érintett gazdasági ágazat Minden ágazat a mezőgazdaságon és az élelmiszeriparon kívül.

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:
James Goodman
Planning and Economic Development Department

Címe:
Gwynedd Council
Council Offices
Caernarfon
Gwynedd LL55 1SH
United Kingdom
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