
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások
engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(2006/C 59/04)

Határozathozatal időpontja: 2004.7.14.

Tagállam: Spanyolország

Támogatás száma: N 64/04

Megnevezés: Napenergia-hasznosítási program Extremadu-
rában

Cél: A hő- és fotovoltikus napenergia-felhasználás előmozdí-
tása Extremadura régióban, a napenergiát és más megújuló
energiaforrást használó vegyes berendezések bevezetése, vala-
mint a CO2-kibocsátás csökkentése a 2004–2010 közötti
időszakban körülbelül 50 t-val

Jogalap: A program jogalapja a napenergia-hasznosítási támo-
gatások odaítélését szabályozó rendelettervezet.

További támogatási feltételeket az 1990. november 30-i
5/1990 törvény állapít meg, amely létrehozta a Badajoz és
Càceres és az Extremadura Comunidad Autonoma tartományok
közötti kormányzatok közötti kapcsolatot a kumulációra tekin-
tettel

Költségvetés: A költségvetés előreláthatólag 2 940 000 EUR
(évi 420 000 EUR)

Támogatás intenzitása vagy összege: A maximális támoga-
tási intenzitás az elszámolható költségek legfeljebb 40 %-a, és
minden kedvezményezett legfeljebb 30 000 EUR kap

Időtartam: 2004–2010

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

A határozathozatal időpontja: 2005.5.11.

Tagállam: Olaszország – Toszkána régió

Támogatás száma: N 108/2005

Megnevezése: „Munkaszerződések módosítására irányuló
támogatás”

Célkitűzés: A hátrányos helyzetű dolgozók csoportjára vonat-
kozó, hosszú távra szóló munkahely-teremtés és toborzás
ösztönzése olyan támogatások révén, melyek a határozott
időtartamú munkaszerződések határozatlan időtartamúra
történő módosítására irányulnak

Jogalap: Delibera della Giunta regionale n. 1351 del
20.12.2004, recante modifica della delibera n. 1233 del
6.12.2004

Költségvetés: 3 530 794 EUR

Támogatás intenzitása: munkahelyteremtés esetén a támoga-
tott területeken kívül eső vállalkozások számára: bruttó 3,75 %
a közép-, és bruttó 7,5 % kisvállalkozások esetén

4 % nge a nagyvállalatok részére, + a 87. cikk 3. c) pontjában
előírt derogációra jogosult területeken található kis-és középvál-
lalkozások részére: további 3 % gge a középvállalkozások,
további 5 % gge a kisvállalkozások részére

25 %, amennyiben az érintettek hátrányos helyzetű dolgozók

a mezőgazdasági ágazatban, 25 % (fiatal mezőgazdászok esetén
27,5 %), azokban az esetekben, melyekre az
1257/1999/EK rendeletet vonatkozik

Időtartam: 2006. december 31-ig

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.5.19.

Tagállam: Olaszország – Emilia Romagna régió

Támogatás száma: N 271/2004

Megnevezése: „Az ipari kutatásra, fejlesztésre és technológia-
átadásra irányuló regionális program 1.A) intézkedése”

Célkitűzés: További ipari kutatási és kísérleti fejlesztési tevé-
kenységre való ösztönzés

Jogalap: Delibera della Giunta regionale n. 2823
del 30.12.2003

Költségvetés: Összesen 30 millió EUR a támogatás időtarta-
mára

Támogatás intenzitása vagy összege: 50 % az ipari kuta-
tásra, illetve 25 % a kísérleti fejlesztésre, esetlegesen megemelve
a KKV-k és a támogatott régiók javára előírt többletjutatással

Időtartam: 2005. december 31-ig

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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A határozathozatal időpontja: 2002.9.10.

Tagállam: Németország

Támogatás száma: N 275/2002

Cím: Az Alsó-Szászország tartományban kutter- és nyílttengeri
hajózást folytató halászati ágazati vállalkozásoknak a közösségi
strukturális intézkedések keretében HOPE-finanszírozással nyúj-
tott támogatások

Célkitűzés: Alsó-Szászország tartományban a kutter- és nyílt-
tengeri hajózást folytató halászati ágazati vállalkozásoknak
nyújtott strukturális intervenciók társfinanszírozása

Jogalap: Landeshaushaltsordnung § 44

Költségvetés: 2,8 millió EUR

Intenzitás vagy összeg: A 2792/1999/EK rendelet által
meghatározott összeghatárokig

Időtartam: 2000–2008

Egyéb információk: Éves jelentés

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2004.2.6.

Tagállam: Egyesült Királyság

Támogatás száma: N 600/2003

Megnevezése: A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos
kötelezettségről szóló rendelet módosítása

Célkitűzés: A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos kötele-
zettségre vonatkozó mechanizmus alkalmazásának kiterjesztése,
amely támogatja a megújuló energiaforrásokból történő villa-
mosáram-termelést; a mechanizmus az alábbiakkal kerül
kibővítésre: az erőművekben a biomasszával való együttes
égetés; a kisebb generátorok és a fosszilis tüzelőanyagokat
termelő állomások biomasszára való átállítása

Jogalap: Renewables Obligation (Amendment) Order 2004

Időtartam: 2016, ismételt bejelentés 2012-ben

Egyéb információ: éves jelentés

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2004.5.13.

Tagállam: Spanyolország

Támogatás száma: N 605/2003

Megnevezése: A tudományos kutatás, fejlesztés és technoló-
giai innováció nemzeti terve (2004–2007)

Célkitűzés: A kutatási és fejlesztési tevékenységek terén új
horizontális támogatási program létrehozása, amely különösen
a technológiai kutatás növelésére és javítására összpontosít

Jogalap: «Orden CTE/3185/2003, de 12 de noviembre, por la
que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innova-
ción Tecnológica (2004-2007) en la parte dedicada al Fomento
de la Investigación Técnica» y «Orden CTE/3700/2003, de 23
de diciembre, por la que se efectúa la convocatoria del año
2004 para la concesión de ayudas para apoyo a Centros Tecno-
lógicos»

Költségvetés: 3 814 millió EUR

Intenzitás vagy összeg: A vállalkozások alaprátája 50 % ipari
kutatás esetében, 75 % ipari kutatási projekteket megelőző
megvalósíthatósági tanulmányok esetében, 50 % piac közeli
fejlesztési projekteket megelőző megvalósíthatósági tanulmá-
nyok esetében, illetve 25 % piac közeli fejlesztési tevékenységek
esetében, plusz (amennyiben alkalmazható) 10 százalék többlet-
juttatás a Bizottság meghatározása szerinti KKV-k esetében, 10
százalék többletjuttatás a 87. cikk (3) bekezdés a) pontja
szerinti területek, illetve 5 százalék többletjuttatás a 87. cikk (3)
bekezdés c) pontja szerinti területek esetében.

A K+F keretprogram által előírt más pótlékok is alkalmazha-
tóak, amennyiben a megengedett támogatási intenzitást és a
halmozási szabályokat betartják

Időtartam: 2004.1.1–2008.12.31.

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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