
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 rendelettel

összhangban nyújtott állami támogatásokról

(2006/C 47/02)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma: XS 30/2001

Tagállam: Olaszország

Régió: Marche régió

A támogatási program megnevezése: 2001. május 9-i 5.
regionális törvény – „A regionális turisztikai kínálat támogatá-
sáról és javításáról” szóló 1991. október 28-i 33. regionális
törvény módosításai

Jogalap: Legge regionale 9 maggio 2001 n. 5

A program keretében tervezett éves kiadás:

250 000 EUR 2003-ra

250 000 EUR 2004-re

250 000 EUR 2005-re

250 000 EUR 2006-ra

Maximális támogatási intenzitás: 15 % bruttó támogatási
egyenértéken a kisvállalkozások számára és 7,5 % bruttó támo-
gatási egyenértéken a középvállalkozások számára; a 87. cikk
(3) bekezdésének c) pontja értelmében mentességet élvező
zónákban a támogatás mértéke 8 % nettó támogatási egyen-
érték + 10 % bruttó támogatási egyenérték a kisvállalkozások
számára, 8 % nettó támogatási egyenérték + 6 % bruttó támo-
gatási egyenérték a középvállalkozások számára

A végrehajtás időpontja: 2001-től

A támogatási program időtartama: A támogatási program
időtartama meghaladja a 70/2001/EK rendelet hatályát, és
2006. december 31-ig tart; Marche regió kötelezi magát, hogy
a programot az új közösségi irányvonalnak megfelelően módo-
sítja

A támogatás célja: A támogatásba beletartozik a tőkeszámla
és a kamatszámla támogatása a turizmusba történő beruhá-
zások megvalósításának céljából, figyelembe véve a
70/2001/EK rendelet 2. cikkében meghatározott formákat

Érintett gazdasági ágazat(ok): A turizmusban tevékenykedő
KKV-k

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Marche
Servizio Turismo ed Attività ricettive
Via G. da Fabriano
I-60100 Ancona
Tel. 071 80 61

Támogatás száma: XS 122/04

Tagállam: Olaszország

Régió: Marche

A támogatási program megnevezése címe: Egységes Terve-
zési Dokumentum 2. célkitűzés 2000-2006 – 1.1. rendelkezés:
Az ipari és kisipari KKV-k termelési és környezetvédelmi
beruházásainak támogatása az 1.1.1. alpont értelmében. Az
ipari KKV-k termelési beruházásainak támogatása: b2 támo-
gatás, az 598/94 törtvény 11. cikke értelmében: műszaki inno-
vációs, környezetvédelmi, szervezet-megújítási, kereskedelmi és
munkavédelmi célú beruházások támogatása

Jogalap: Docup Ob. 2 2000-2006

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás:

Rendes támogatás:

2001-ben 788 835,00 EUR

2002-ben 831 006,00 EUR

2003-ban 989 370,60 EUR

összesen 2 609 211,60 EUR

Átmeneti támogatás:

2001-ben 268 149,60 EUR

2002-ben 431 879,10 EUR

2003-ban 402 292,20 EUR

összesen 1 102 320,90 EUR

Rendes támogatás:

2004-ben 3 028 405,00 EUR

2005-ben 3 221 452,00 EUR

2006-ban 1 600 855,00 EUR

Átmeneti támogatás:

2004-ben 411 207,00 EUR

2005-ben 32 622,00 EUR
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Maximális támogatási intenzitás: A 70/2001 rendelettel
összhangban a támogatások alábbi mértékét alkalmazzuk: a
kisvállalkozások számára 15 % BTI, a középvállalkozások
számára 7,5 % BTI; az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdése c)
pontja hatálya alá eső területeken a kisvállalkozások számára a
támogatás részesedése 8 %-os NTI + 10 %-os BTI-nek felel
meg, a középvállalkozások számára 8 %-os NTI + 6 %-os BTI
kerül alkalmazásra

A végrehajtás időpontja: Az Európai Bizottság Szolgálatai
által adott tájékoztatás alapján az utolsó kedvezményezett költ-
ségeit a pályázat kihirdetése időpontjától lehet támogatni.

Kizárólag a támogatási kérelem benyújtásának kelte után
megvalósított beruházásoknak lehet támogatást megítélni.

A támogatási program időtartama: A támogatási program
időtartama megegyezik a 2000-2006 2. Egységes Tervezési
Dokumentum időtartamával.

A támogatás célja: A támogatás címzettjei a 2. célkitűzés és a
„Phasing Out” (fokozatos leépítés)-ba sorolt, Marche Régió terü-
letén lévő ipari KKV-k.

Érintett gazdasági ágazat: C, D, E, F ágazat (az Istat '91 beso-
rolása szerint) a közösségi szabályozásnak az állami támogatá-
sokra vonatkozó kivételek és korlátozások figyelembe vételével
(ide tartoznak az exporttámogatások és a gépjárműipar támoga-
tása)

Kivételt képeznek az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt
termékek termelésével, feldolgozásával és forgalmazásával kap-
csolatos tevékenységek

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Marche
Servizio Industria e Artigianato
Via Tiziano, n. 44
I-60100 Ancona
Tel. 071 80 61

Egyéb információ: Az XS 140/2003 támogatási program
időtartamának meghosszabbításáról van szó
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