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

bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról

(2006/C 58/03)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS 107/03

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Északkelet-Anglia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

South Tyneside Metropolitan Borough Council – Feldolgozóipari Erőforrások
Börzéje

Jogalap Section 11(1) of the Industrial Development Act 1982

Regional Development Agencies Act 1998

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

A program keretében tervezett államháztartási támogatás:

ERFA: 2003 – 23 400 GBP

2004 – 63 000 GBP

Egységes program: 2003 – 52 000 GBP

Maximális támogatási intenzitás A tanácsadási költségek 50 %-a közpénzek kombinálásából. Egyetlen KKV sem
kap többet 15 millió EUR támogatásnál.

Végrehajtás időpontja 2003. október 1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2004. szeptember 30.

A támogatás célja „Puha támogatás” program (tanácsadás, ismeretterjesztés)

A támogatás a magas színvonalú szaktanácsadást finanszírozza majd, gépipari
tapasztalatokkal rendelkező brókerek részéről, akik meglátogatják majd a KKV-
kat, hogy új üzleti lehetőségeket és új piacokat találjanak a vállalkozások
számára, azáltal, hogy tanácsokkal látják el a KKV-kat arról, hogyan keresked-
jenek az egyébként kihasználatlan erőforrásokkal egy más között, egy web-
alapú keresekedési platform használatával, amely jóváíró rendszerként működik.
Ez a rendszer lehetővé teszi a KKV-k számára azt is, hogy növeljék saját
versenyképességüket.

Gazdasági ágazatok Minden támogatásra jogosult ipari ágazat, az egyes ágazatokban nyújtott állami
támogatásokat szabályozó különleges rendeletek sérelme nélkül – a KKV-k
csoportmentességéről szóló rendelet 1. cikkének (2) bekezdése.

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:
ERFA kapcsolatfelvétel
Neil McGuinness
European Programmes Secretariat
Government Office for the North East

Címe:
Wellbar House
Gallowgate
Newcastle Upon Tyne NE1 4TD
United Kingdom
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Támogatás száma XS 48/04

Tagállam: Olaszország

Régió Veneto

Támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

„Dal Sile al Tagliamento” (A Sile folyótól a Tagliamento folyóig) Helyi
Fejlesztésű Terv

1. Akció: Új szolgáltatások
GAL Venezia Orientale

Jogalap Programma Regionale LEADER + della Regione Veneto approvato con Dec. CE
n. C(2001)3564 del 19.11.2001

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

Támogatási program Teljes éves összeg 40 000 EUR

Garantált hitel

Egyedi támogatás Teljes támogatási
összeg

Garantált hitel

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

Igen

A végrehajtás időpontja 2003. november 11-től kezdődően

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás alkalmazási időtartama

2006. december 31-ig bezárólag

A támogatás célja A KKV-k támogatása Igen

Az érintett gazdasági ágazatok Minden olyan ágazat, amelyben a KKV-k támogathatók Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:
GAL Venezia Orientale

Címe:

Adminisztratív székhelye: Piazza della Repubblica 1,
Portogruaro (VE) CAP I-30026

Operatív székhelye: Borgo S. Agnese 89,
Portogruaro (VE) CAP I-30026

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban

Az intézkedés nem alkalmazható az egyedi támogatá-
sokra, vagy az alábbi esetekben előzetesen értesíteni kell
a Bizottságot:

a) a támogatható teljes összeg 25 millió EUR vagy annál
nagyobb összeg

– a támogatás bruttó intenzitása 50 % vagy annál
nagyobb mértékű

– a regionális támogatásokat élvező régiókban a
támogatás nettó intenzitása 50 % vagy annál maga-
sabb,

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

Igen
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Támogatás száma XS 120/04

Tagállam Olaszország

Régió Szardínia

A támogatási program megnevezése Könnyítések új szerszámgépek vagy gyártóberendezések beszerzéséhez vagy
lízingeléséhez

Jogalap Legge 28 novembre 1965, n. 1329

Direttive di attuazione approvate con Decreto dell'Assessore dell'Industria della
Regione Sardegna n. 553 del 22.10.2004

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve az egyedi
támogatás teljes összege

Támogatási program Teljes éves összeg 1 500 000 EUR

Garantált hitel

Egyedi támogatás Teljes támogatási
összeg

Garantált hitel

A támogatás maximális intenzitása A rendelet 4. cikke (2)–(6) bekezdésével, illetve az 5.
cikkel összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2004. november 1-től kezdődően

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig

A támogatás célja A KKV-k támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Minden olyan ágazat, amelyben a KKV-knak támogatás
nyújtható

Nem

Bizonyos ágazatokra korlátozott támogatás Igen

— Feldolgozóipar Igen

Egyéb szolgáltatás Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Industria

Címe:
Via Fieschi 69
I-09123 Cagliari

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkének megfelelően

Az intézkedés nem alkalmazható egyedi támogatásokra,
vagy megköveteli a Bizottság előzetes értesítését az alábbi
esetekben:

a) A teljes elszámolható költség eléri vagy meghaladja a
25 millió EUR-t és

– a támogatás bruttó intenzitása eléri vagy megha-
ladja az 50 %-ot

– a regionális támogatásra jogosult területeken a
támogatás nettó intenzitása eléri vagy meghaladja
az 50 %-ot vagy

b) A támogatás teljes bruttó összege eléri vagy megha-
ladja a 15 millió EUR-t

Igen
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Támogatás száma XS 123/04

Tagállam Ausztria

Régió Kärnten tartomány

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

„Kisvállalkozás” irányelv a kisvállalkozások támogatására ipari területen

Jogalap Kärntner Wirtschaftsförderungsgesetz

LGBl. Nr. 6/1993 idgF

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

Támogatási program Teljes éves összeg 2,5 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2004. január 1-től

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2004. szeptember 30-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

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

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:
Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds

Címe:
Heuplatz 2
A-9020 Klagenfurt

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban

Az intézkedés kizárja a támogatások nyújtását, illetve
megköveteli minden tervezett támogatásnyújtás Bizott-
ságnál történő előzetes bejelentését,

a) amennyiben a projekt támogatásra jogosult összkölt-
sége legalább 25 millió EUR, és

– a bruttó támogatásintenzitás legalább 50 % vagy
– regionális támogatásra jogosult területeken a nettó

támogatásintenzitás legalább 50 %, vagy

b) amennyiben a támogatás teljes összege legalább bruttó
15 millió EUR

Igen
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