
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 175/06)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS 31/2001

Tagállam Olaszország

Régió Puglia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

KKV-k támogatása: „A vállalkozások versenyképességének erősítése”

Jogalap Legge Regionale 4 gennaio 2001 n. 3/01 modificata dalla Legge Regionale n.
23/01

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

Naptári év 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Összeg
(millió EUR)

12 12 12 12 12 12

Maximális támogatási intenzitás A Puglia számára az európai regionális támogatási térképen meghatározott
maximális támogatás (35 % bruttó támogatástartalom + 15 % nettó támogatás-
tartalom)

Végrehajtás időpontja 2001. szeptember 12. (a támogatási intézkedések Bizottság felé való közlésének
időpontja)

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig

A támogatás célja A támogatás a folyó évben adott hozzájárulás révén a vállalkozások nemzetkö-
zivé válásának és versenyképességének támogatása érdekében dologi szolgálta-
tások igénybevételét teszi lehetővé. Célja továbbá környezetvédelmi és minőség-
biztosítási dologi szolgáltatások igénybevétele, valamint új technológiák terjesz-
tése. A következő kiadásokat fogadják el támogathatónak:

– Piacelemzés
– Vállalati minősítési rendszerek
– Ellenőrző és irányítórendszerek (Ecoaudit és Audit Energetico)
– Együttes védjegyek létrehozása
– Marketing akciók
– Termékek nemzetközivé válását előmozdító akciók

Érintett gazdasági ágazat A támogatást a kézműves-, ipari, idegenforgalmi, kereskedelmi és szolgáltató-
ágazatban működő KKV-k részére szól. Ki vannak zárva a következő gazdasági
tevékenységek:

– Acél
– Hajógyártás
– Halászat
– Szállítás
– Mezőgazdaság
– Az EK-Szerződés I. mellékletében felsorol termékek előállítása, feldolgozása

vagy forgalmazása (vö. a 2001/70/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdése);
– Exporttal kapcsolatos tevékenységek (vö. a 2001/70/EK rendelet 1. cikkének

(2) bekezdése);
– Szintetikus szálak
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:

Regione Puglia

Cím:

Via G. Capruzzi, 212
I-Bari

Egyéb információk: Ez a támogatási program nem alkalmazható olyan szolgáltatásokra, amelyek
folyamatos jellegűek és a vállalkozások normális működési kiadásaira. A nyújt-
ható hároméves támogatás semmilyen esetben sem haladhatja meg a 100 000
eurót.

A támogatásokat automatikus eljárás keretében nyújtják

Tagállam száma XS 16/05

Tagállam Magyarország

Régió Magyarország egész területe

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A Mobil Kommunikációs K+F és Innovációs Centrum létrehozása című pályá-
zati felhívás támogatható tevékenységei közül „a szellemi tulajdonvédelem
(szabadalom, használati minta, védjegy és mintaoltalmi bejelentés) bejegyzé-
sének támogatása, kivéve nagyvállalatok esetében”

Jogalap A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény

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

A szellemi tulajdonvédelem (szabadalom, használati minta, védjegy és mintaol-
talmi bejelentés) bejegyzésének támogatására előreláthatólag évi 16 millió Ft
fordítható

Maximális támogatási intenzitás Alapkutatás esetén 100 %, alkalmazott kutatás esetén 60 %, kísérleti fejlesztés
esetén 35 %

Végrehajtás időpontja 2004. december 19.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. június (részletfizetések 2008. decemberig)

A támogatás célja A K+F támogatások körének kiterjesztése a KKV-k szellemi tulajdonvédelemmel
(szabadalom, használati minta, védjegy és mintaoltalmi bejelentés) kapcsolatos
költségeire

Érintett gazdasági ágazat minden ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Cím:

Szervita tér 8.
H-1052 Budapest

Támogatás száma XS 61/04

Tagállam Olaszország

Régió Friuli-Venezia Giulia Autonóm Tartomány

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Ösztönzők KKV-k többéves külföldi promóciós programjaihoz
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Jogalap – L.R. 20.1.1992, n. 2, Capo VIII come sostituito dalla L.R. 5.12.2003, n. 18,
art. 5

– D.P.R. n. 055/Pres. del 5.3.2004

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

Támogatási
program

Teljes éves összeg: 1,9 millió EUR

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2004. április 8-tól kezdődően

(a B.U.R. (tartományi hivatalos lap) 2004. április 7-i 14. számában történt
közzétételt követő nap);

Pontosítandó, hogy az intézkedést még nem hatották végre, és a hozzá tartozó
hozzájárulásokat mindaddig nem fizetik ki, amíg a nyertesek listáit közzé nem
teszik a B.U.R.-ban, a 2004. március 5-i 055. sz. tartományi miniszterelnöki
rendelet 8. cikke értelmében. Ezeket a listákat a megfelelő hivatalokhoz 2004.
június 7-ig beérkező igények alapján állítják össze, legkorábban 2004. szeptem-
berében.

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás alkalmazási időtartama

2004. december 31.

A támogatás célja Ipari és ipari szolgáltató KKV-k támogatása többéves külföldi
promóciós programok végrehajtásához.

Igen

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi, KKV-k részére nyújtott támogatásra jogosult ágazat Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve Név:

Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia
Direzione Centrale delle Attività Produttive
Servizio per la Promozione e l'Internazionalizzazione

Cím:

Via Uccellis, 12/F
I-33100 Udine
Tel: (0432) 55 59 55
Fax: (0432) 55 59 52
e-mail: serv.prom.int@regione.fvg.it

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban az intézkedés nem alkalmaz-
ható egyedi támogatásokra, illetve megköveteli azt, hogy a terve-
zett támogatásról a Bizottságot előzetesen értesítsék, abban az
esetben, ha

a) a teljes elszámolható költség eléri vagy meghaladja a 25 millió
eurót és

– a támogatás bruttó intenzitása eléri vagy meghaladja 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 meghaladja a
15 millió eurót

Nem

Megjegyzés 2005. január 1-től kezdve a tartományi kormányzat a szóban forgó jogszabá-
lyokat a 2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági ajánlásban szereplő kis-,
közép- és mikrovállalkozásokra érvényes új meghatározások szerint alkalmazza
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A támogatás száma XS 158/05

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Északkelet-Anglia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Cells Analysis Ltd

Jogalap The University of Durham and Newcastle Act (1963)

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

ERDF Grant

1257/201/020LCY

10 936 GBP

Garantált kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2005. augusztus 22-től

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2005. december 31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi, kis- és középvállalkozások 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
Newcastle upon Tyne
NE1 4WH, United Kingdom

Sponsor Contact

Professor Ken Snowdon
University of Newcastle (INEX)
Herschel Annex
Newcastle upon Tyne
NE1 7RU, United Kingdom

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban. Az intéz-
kedés nem alkalmazható egyedi támogatásokra,
illetve megköveteli, hogy a tervezett támoga-
tásról a Bizottságot előzetesen értesítsék, ha

a) a teljes támogatható költség legalább
25 000 000 euro és

– a bruttó támogatási intenzitás legalább
50 %,

– a regionális támogatásra jogosult terüle-
teken a nettó támogatási intenzitás leg-
alább 50 %; vagy

b) amennyiben a támogatás bruttó teljes összege
legalább 15 000 000 euro

Igen

2006.7.27. C 175/11Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


