
A 2004. február 25-i 364/2004/EK bizottsági rendelettel módosított, az EK-Szerződés 87. és 88.
cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról
szóló, 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtott állami támogatásról

a tagállamok által szolgáltatott információ

(2006/C 47/03)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS 149/04

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Északkelet-Anglia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Alnwick Garden Trust

Jogalap Industrial Development Act 1982 Sections 7 & 11
Section 2 Local Government Act 2000

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

Támogatási program Teljes éves összeg

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg GBP 1 908 313

Garantált kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2004. október 13-tól

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2005. április 30-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi kis- és középvállalkozás részére nyújtott
támogatásra jogosult ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Government Office for the North East
European Programmes Secretariat

Cím:
Citygate
Gallowgate
Newcastle Upon Tyne
NE1 4WH
United Kingdom

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 6/05

Tagállam Olaszország

Régió Umbria

A támogatási program megnevezése A kis-és középvállalkozások vezette hotelek, a hotelen kívüli, a nyílt területeken
és a történeti épületekben kialakított turisztikai egységek fogadóképességének,
illetve a vendégfogadáshoz kapcsolódó művészi értékű és hagyományos
kézművesség támogatása
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Jogalap Determinazione Dirigenziale n. 9086 del 21 ottobre 2004. Bando per la
presentazione di proposte per la promozione di progetti integrati da parte dei
seguenti soggetti: Pool di piccole e medie imprese, pool di piccole e medie
imprese ed enti pubblici per la realizzazione della filiera turismo — ambiente
— cultura nella regione Umbria

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás

Legfeljebb 2 000 000 EUR évente, a rendszer pénzügyi támogatásának teljes,
7 000 000 EUR keretéből

Maximális támogatási intenzitás – Kisvállalkozások: a támogatható befektetések összes költségének bruttó támo-
gatástartalma 15 %;

– Középvállalkozások: a támogatható befektetések összes költségének bruttó
támogatástartalma 7,5 %;

– A Szerződés 873c. pontja szerinti övezetekben működő kisvállalkozások: a
támogatható befektetések összes költségének bruttó támogatástartalma 10 %,
plusz 8 % nettó támogatástartalom.

– A Szerződés 873c. pontja szerinti övezetekben működő középvállalkozások:
a támogatható befektetések összes költségének bruttó támogatástartalma
6 %, plusz 8 % nettó támogatástartalom

Végrehajtás időpontja A pályázati felhívás közzététele: a BUR rendes melléklete – általános sorozat –
2004. november 4., 46. szám. A kérelmek benyújtásának határideje: 2005.2.16.

A támogatásokat kizárólag a érdekelt vállalatok megfelelő kérelmei benyújtására
lehet kapni, a pályázati felhívás közzétételének napjától kezdődően. A támoga-
tási kérelem benyújtását követően eszközölt beruházások támogathatók.

A támogatási program időtartama A vállalkozások kérelmére 2006. december 31-ig hagyják jóvá a támogatásokat

A támogatás célja A hotelek, a hotelen kívüli, a nyílt területeken és a történeti épületekben kialakí-
tott turisztikai egységek ágazatában működő vagy a jövőben létrehozandó kis-
és középvállalkozások támogatása. A támogatási rendszer tárgyát képező
beruházások a kőműves munkálatokra, külső és belső építési munkákra, a
berendezésekre, a sport- és szabadidős felszerelésekre, a hardver-eszközökre,
gépekre, külső dekorációra és a munka irányításának gyakorlati megtervezésére
vonatkoznak

Érintett gazdasági ágazat A turizmus és a művészi értékű és hagyományos kézművesség ágazatában
működő vállalkozások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:
Regione dell'Umbria
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Formazione e Lavoro – Servizio
Turismo

Címe:
Via Mario Angeloni 61
I-06100 Perugia
Tl 0039/075/5045887
Telefax 0039/0755045887
E-Mail sezione.aiuti@umbria2000.it
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