
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 58/02)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS 78/04

Tagállam Hollandia

Régió Provincie Gelderland

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Machinefabriek Kersten Beheer B.V.

Jogalap Gemeente Brummen, raadsbesluit d.d. 27 maart 2003

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 0,29 millió EUR

Garantált kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2004. augusztus 10.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2005. július 1-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi kis- és középvállalkozás részére nyúj-
tott támogatásra jogosult ágazat

Acél Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:
Gemeente Brummen

Címe:
Postbus 5
6970 AA Brummen
Nederland

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 4/05

Tagállam Szlovák Köztársaság

Régió Pozsonyi Önkormányzati Kerület. Ezen belül csak a következő járások területe:
Malacky, Pezinok és Senec, valamint Szlovákia fővárosa, Pozsony öt városré-
szének területe, úgymint Vajnory, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce és
Čunovo. A szlovák regionális állami támogatási térkép alapján a célterületet az
EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének d) pontja alapján határozták meg.

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

EPD2 keretében az idegenforgalom fejlesztését támogató rendszer (állami támo-
gatási rendszer) – I. melléklet
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Jogalap Zákon NR SR č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja

Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava cieľ 2 na obdobie rokov
2004 – 2006

Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o použití článkov 87
a 88 Zmluvy o založení ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom,
publikované v Úradnom vestníku Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 10 z 13. ja-
nuára 2001) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004

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

Támogatási program A 2004. évi teljes
összeg

Megj.: a 2004. évi
maradványösszeg átvi-
telre került 2005-ben.

A 2005. évi teljes
összeg

8,75 millió EUR

A 2006. évi teljes
összeg

4,522 millió EUR

2004–2006 évi
együttes összeg

13,272 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

Garantált kölcsönök

Maximális támogatásintenzitás A rendelet 4. cikke (2)-(6) bekezdésével és 5.
cikkével összhangban

Igen

A befektetési projektekre a
támogatható összkiadás
bruttó 30% (ami nettó
20 %-t + bruttó 10 %
KKV-knak nyújtott többlet-
juttatást jelent);

A vásáron, kiállításon vagy
üzleti kiküldetésen való
első alkalommal történő
részvétel esetében, vala-
mint az igénybe vett
tanácsadói és konzultációs
szolgáltatásokért a támo-
gatható összkiadás 50 %-a.

A végrehajtás időpontja 2005. május 27-től

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támoga-
tására jogosult valamennyi ágazat, kivéve az
ércbányászatot, szénbányászatot, acélgyártást,
hajógyártást, szintetikus szálak előállítását, az
egészségügyi és a közlekedési szektort, valamint a
rendszer nem alkalmazható a 2001. január 12-i
70/2001/EK bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekez-
désének a), b) és c) pontjával összhangban.

Igen

Speciális ágazatokra korlátozott támogatás Igen

— A teljes feldolgozóipar Igen

Egyéb feldolgozóipar Igen

Egyéb szolgáltatás

Tanácsadás és konzultáció;

Első részvétel vásáron, kiállításon vagy üzleti
kiküldetésen;

Igen
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (A Szlovák Köztársaság
Építésügyi és Területfejlesztési Minisztériuma)

Címe:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (A Szlovák Köztársaság
Építésügyi és Területfejlesztési Minisztériuma)
Prievozská 2/B
SK-825 25 Bratislava 26

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 49/05

Tagállam Ciprus

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Külföldi kutatási infrastruktúrához való hozzáférésre irányuló program.

Jogalap Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας µε
ηµεροµηνία 2 Σεπτεµβρίου 2004

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

Támogatási program Teljes éves összeg 0,46 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

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

Igen

– 75 % alapkutatásra,
– 75 %-ig ipari kutatásra, valamint
– 50 %-ig innovatív kutatásra.

Végrehajtás időpontja 2005. február 24.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2005. október 31-ig

A támogatás célja KKV-knak nyújtott támogatás Igen

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

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:
Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας

Címe:
Απελλή και Νιρβάνα
Άγιοι Οµολογητές,
Λευκωσία
Τ.Κ. 2342, 1683
Κύπρος

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével
összhangban

a biztosítható legmagasabb
összeg 0,15 millió EUR
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Támogatás száma XS 59/05

Tagállam Olaszország

Régió Lazio tartomány

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Meccano Aeronautica S.p.A., székhelye: Cisterna di Latina (LT), Via Nettuno n.
288

Jogalap Art. 17 della Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2002 del 16 aprile
2002 n. 8, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Lazio del 20 aprile 2002, n. 11
S.O. n. 8

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

A Meccano Aeronautica S.p.A-nak nyújtott támogatás összege 3 450 000
(hárommillió-négyszázötvenezer) EUR.

A hozzájárulás a következőképp oszlik meg:

a) 3 200 000 (hárommillió-kettőszázezer) EUR a 70/2001/EK rendelet 4. cikke
szerint tárgyi eszközökbe történő beruházási támogatásként;

b) 250 000 (kettőszázötvenezer) EUR a 70/2001/EK rendelet 5. cikke szerint
külső tanácsadók által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzájárulásként.

A kifizetés féléves igazolások alapján történik, a Meccano Aeronautica S.p.A-nál
ténylegesen felmerült személyi (a) pont) és szolgáltatási költségek (b) pont)
figyelembe vételével. A hozzájárulás 2009. december 31-ig tart.

Maximális támogatási intenzitás A maximális támogatási intenzitás nagyobb mértékben veszi tekintetbe a
Bizottság által Olaszországnak a 2000–2006-os időszakra jóváhagyott támoga-
tási térképet (HL L 105., 2002.4.20.), mint a 70/2001/EK rendelet 4. cikke
(3) bekezdésének a) pontjában található százalék-értékeket.

Végrehajtás időpontja A támogatási szerződést 2005. március 15-én kötik meg. Ez a dokumentum
rendezi többek között a támogatás kifizetését, amely egyrészt a valóban felme-
rült támogatható költségektől függ, másrészt a kedvezményezett által vállalt
kötelezettségek betartásának rendszeres ellenőrzésétől, ilyenek különösen: a
halmozás elkerülése, a hozzájárulás 75 %-ánál nem kisebb befektetések (a)
pont), a szolgáltatások nem rendes jellege (b) pont, a felvett munkaerő öt évig
történő megtartása. A többi kötelezettség betartásáról megfelelő biztosítékok
rendelkeznek.

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

A hozzájárulás egyenlegét 2009. december 31-ig lehet kifizetni.

A támogatás célja A hozzájárulás fő célja a KKV-k támogatása. Ezen túlmenően a támogatás egy
szélesebb célkitűzéshez is illeszkedik, nevezetesen a Good Year Italia S.p.A.
gyártelepének újraiparosításához és újraindításához., amelynek célja a hajdani
Good Year Italia elbocsátott munkásainak újrafoglalkoztatása az EK-Szerződés
87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében hátrányos helyzetű régióban.

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás:
feldolgozóipar.

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:
Regione Lazio

Címe:
Via Cristoforo Colombo, 212
I-00147 Roma
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