
A tagállamok tájékoztatása az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak
nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK rendelet

értelmében engedélyezett állami támogatásokról

(2006/C 177/03)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS 14/04

Tagállam Olaszország

Régió Szicília

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Tőke hozzájárulás és/vagy az idegenforgalmi vállalkozások befektetéseinek
kamattámogatása

Jogalap L.r n. 32 del 23/12/00, art. 76, 77, 78, 79, 80,81, 82, 83, 84, 13 e 198

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

Támogatási
program

Évenként összesen 25 millió EUR

Garantált hitel

Egyedi támogatás Teljes támogatási összeg

Garantált hitel

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke 2–6. bekezdésével és 5.
cikkével összhangban

Igen

A végrehajtás időpontja 2004.1.1-től kezdődően.

A program időtartama 2006.12.31-ig

A támogatás célja A KKV-k támogatása Igen

Az érintett ágazatok Minden olyan ágazat, amelyben a KKV-k támo-
gathatók

Specifikus ágazatoknak szánt támogatás Igen

– Szénbányászat

– Feldolgozóipar

vagy

Acél

Hajógyártás

Szintetikus szálak

Gépjárműipar

Egyéb feldolgozóipar

– Minden szolgáltatás

vagy

Szállítási szolgáltatás

Pénzügyi szolgáltatás

Egyéb szolgáltatások Idegenforgalmi szolgálta-
tások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:

Regione Siciliana Assessorato Turismo Comunicazioni e Trasporti

Cím:

Via Notarbartolo no 9
I-90143 Palermo
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Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban.

Az intézkedés nem alkalmazható az egyedi
támogatások megítélésére, vagy az alábbi
esetekben előzetesen értesíteni kell a Bizott-
ságot:

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 magasabb,

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

Igen

Támogatás száma XS 23/04

Tagállam Német Szövetségi Köztársaság

Régió Sachsen-Anhalt tartomány

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A kis- és középvállalkozások által igénybe vett tanácsadói szolgáltatásokhoz
nyújtott támogatásokról szóló irányelv (tanácsadói támogatási program), a
2004. január 23-i körrendelettel (MBl. LSA S. 92) módosított 2002. szeptember
19-i gazdasági minisztériumi körrendelet (MBl. LSA S. 1163).

Jogalap Mittelstandsförderungsgesetz (des Landes Sachsen-Anhalt — MFG) vom
27.6.2001 (GVBl. LSA S. 230);

Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung des Landes
Sachsen-Anhalt (VV — LHO, RdErl. des MF vom 1.2.2001, MBl. LSA S. 241,
geändert durch RdErl. des MF vom 4.9.2003, MBl. LSA S. 657)

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

Támogatási
program

Teljes éves összeg 3,4087 millió EUR

Nemzeti eszközökből 0,8522 millió EUR

Közösségi eszközökből 2,5565 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Támogatás teljes összege

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 5. cikkével összhangban Igen

Végrehajtás időpontja 2004.2.17-től

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.31-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:

Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Cím:

Domplatz 12
D-39104 Magdeburg
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Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban

Az intézkedés kizárja a támogatások biztosí-
tását, illetve megköveteli minden tervezett
támogatásnyújtás Bizottságnál történő előzetes
bejelentését,

a) amennyiben a projekt támogatásra jogosult
összköltsége legalább 25 millió EUR, és

– a bruttó támogatásintenzitás legalább
50 % vagy

– regionális támogatásra jogosult terüle-
teken a nettó támogatásintenzitás legalább
50 %, vagy

b) amennyiben a támogatás teljes összege leg-
alább bruttó 15 millió EUR.

Igen

Támogatás száma XS 29/04

Tagállam Spanyolország

Régió La Rioja

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A kis- és középvállalkozások fellendítésére készített terv

Jogalap Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo económico de La Rioja,
de 16 de enero de 2004, por la que se modifican las bases reguladoras de la
concesión de ayudas para instrumentar un plan de promoción para la pequeña
y mediana empresa (Plan aprobado por Decisión de la Comisión de fecha 17 de
julio de 2001, como Régimen de Ayudas de Estado N686/2000. Esta nueva
ayuda que se comunica resulta de una modificación efectuada sobre dicho
régimen)

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

Támogatási
program

Teljes éves összeg 125 000 EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támogatási összeg

Garantált kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.1.1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.31-ig

A támogatás célja A KKV-k támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazatok KKV–támogatásban részesíthető összes ágazat Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:

Agencia de Desarrollo economico de La Rioja

Cím:

C/. Muro de la Mata 13–14
E-26071 Logroño
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Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban

Az intézkedés kizárja az egyéb támogatást, vagy
a támogatási projekteknek a Bizottság felé
történő előzetes bejelentésére kötelez, ameny-
nyiben

a) az összes elszámolható költség eléri a
25 000 000 EUR-t és

– a bruttó támogatási intenzitás legalább
50 %-os,

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

b) a támogatás teljes bruttó összege legalább
15 000 000 EUR-t.

Igen

Támogatás száma XS 39/04

Tagállam Dánia

Támogatási program megnevezése 150 % levonás a kutatási kiadások tekintetében

Jogalap Lov om ændring af ligningsloven vedtaget den 20. april 2004

A program keretében tervezett éves
kiadás vagy a vállalkozásnak nyújtott
egyedi támogatás összege

3 éves időszakra 25 millió dán korona (2,4 millió euró) éves pénzügyi keret
került megállapításra.

Maximális támogatási intenzitás A maximális támogatási intenzitás 15 %, projektenként maximum 0,75 millió
dán márkával (0,1 millió euró).

Végrehajtás időpontja A törvényt 2004. április 20-án fogadták el

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

A támogatási program vége 2006 vége.

Támogatás célja A kis- és középvállalkozások, valamint a köz-kutatóintézmények közti együtt-
működés fejlesztése.

Érintett ágazatok Feldolgozás valamennyi ága.

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:

Ministeriet for Videnskab Teknologi og Videnskab

Címe:

Bredgade 43
DK-1260 København K.

Egyéb információ A levonás feltétele a vállalatnak társfinanszírozású kutatóprojektben, köz-kuta-
tóintézménnyel való együttműködésben történő részvétele.

Az egyedi projekteket először a hatóságoknak kell jóváhagyni.

Támogatás száma XS 45/04

Tagállam Spanyolország

Régió Baszkföld Autonóm Közösség

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

GAUZATU – Vállalatalapítás külföldön
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Jogalap Orden de 16 de abril de 2003, del Consejero de Industria, Comercio, y
Turismo, por la que se regula el programa GAUZATU-Implantaciones Exte-
riores, de impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de empresas
vascas en el exterior (BOPV no 96 de 19 de mayo de 2003), y Resolución de 31
de marzo de 2004 del Viceconsejero de Innovación y Desarrollo Industrial, por
la que se hace pública la convocatoria de concesión de las mencionadas ayudas
(BOPV no 72 de 19 de abril de 2004).

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

Támogatási
program

Teljes éves összeg 6,01 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Támogatás teljes összege

Garantált kölcsönök

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

Sí

Végrehajtás időpontja 2004. április 20-tól

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2004-es pénzügyi év. Kérelem benyújtásának határideje: 2004.6.15.

A támogatás célja A KKV-k támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazatok Korlátozás specifikus ágazatokra Igen

– Szénbányászat Igen

– Valamennyi ipari ágazat Igen

Egyéb szolgáltatások Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:

Sr. José Ignacio Telletxea Fernández
Viceconsejero de Innovación y Desarrollo Industrial

Cím:

Departamento de Industria, Comercio y Turismo
Gobierno Vasco
C/ Donostia- San Sebastián, 1
E-01010 Vitoria-Gasteiz

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban

Az intézkedés kizárja a támogatásokat, vagy
szükségessé teszi a támogatások előzetes beje-
lentését a Bizottságnak,

a) ha az összes elszámolható költség eléri a
25 000 000 EUR-t és

– a bruttó támogatási intenzitás eléri az
50 %-ot,

– a regionális támogatásra jogosult terüle-
teken a nettó támogatási intenzitás eléri
az 50 %-ot, vagy

b) ha a teljes bruttó támogatásösszeg eléri a
15 000 000 EUR-t

Igen

Támogatás száma XS 87/05

Tagállam Német Szövetségi Köztársaság

Régió Észak-Rajna-Vesztfália
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A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A kis- és középvállalkozási struktúrájú észak-rajna-vesztfáliai fagazdasági
üzemek értékesítésének és fa, illetve faipari termékek felhasználásának támoga-
tását szolgáló intézkedés (pl. fakitermelő vállakozások, szállítmányozók, fameg-
munkáló és -feldolgozó vállalkozások (lásd továbbá a mellékletként csatolt, főbb
pontokat összefoglaló dokumentumot, abban a 2.3. alatti intézkedéseket,
2005.3.7-i állapot)

Jogalap 1. Mitteilung der Kommission zu Der Stand der Wettbewerbsfähigkeit der holz-
verarbeitenden Industrie und verwandter Industriezweige in der EU vom
5. Oktober 1999, KOM (1999) 457 endg.

2. EU-Entschluss 457-C5-0306/2000, Bundesdrucksache 113/01 vom
2.2.2001

3. Landesforstgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24. April 1980, zuletzt geändert durch Gesetz vom
9. Mai 2000 (§ 60)

4. Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001;
Änderungsverordnung VO (EG) Nr. 364/2004 vom 25.2.2004

5. Empfehlung der Kommission betreffend Definition der Kleinstunternehmen
sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (2003/361/EG)

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

Támogatási
program

Maximális teljes éves
összeg (a főbb pontokat
összefoglaló dokumentum
összes intézkedésére érvé-
nyes)

1,4 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg 100 000 EUR

Garantált kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.9.1

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2008.12.31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

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

Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás

– Szénbányászat

– A teljes feldolgozóipar

vagy

Acél

Hajógyártás

Szintetikus szálak

Gépjárműipar

Egyéb feldolgozóipar Famegmunkáló és -feldol-
gozó vállalkozások

– Valamennyi szolgáltatás

vagy

Szállítási szolgáltatás

Pénzügyi szolgáltatás

Egyéb szolgáltatás Fakitermelő, favontatási,
fakereskedelmi és fuvarizási
vállalkozások
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:

Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfalen

Címe:

Schwannstr. 3
D-40476 Düsseldorf

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Egyéb információ A 70/2001 rendelet esetleges módosítását követően 2006. december 31-e után
engedélyezett a támogatási rendszer szükség esetén, megfelelő módon történő
kiigazítása. Ugyanez érvényes a jelen támogatási rendszer alapján biztosított, és
a 2006. december 31-i időponton túllépő egyedi támogatásokra. E módosítá-
sokat közlik a Bizottsággal.

Támogatás száma XS 90/05

Tagállam Cseh Köztársaság

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A Kulturális Minisztérium 2006–2011 évekre szóló kutatási programjai

Jogalap Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje

Nařízení vlády č. 461/2002 Sb.

Usnesení vlády založené na návrhu ministerstva kultury č. 10561/2004

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

Teljes összeg: 148 326 000 CZK (4,931 051 millió EUR)

A Cseh Nemzeti Bank alapján EUR/CZK 2005.3.30-án: 1 EUR = 30,08 CZK

Tervezett éves kiadás:

2006. év: 8 632 000 CZK: 0,286 968 millió EUR

2007. év: 17 094 000 CZK: 0,568 284 millió EUR

2008. év: 29 250 000 CZK: 0,972 407 millió EUR

2009. év: 38 700 000 CZK: 1,286 569 millió EUR

2010. év: 36 650 000 CZK: 1,218 418 millió EUR

2011. év: 18 000 000 CZK: 0,598 404 millió EUR

a teljes kiadásnak csak kb. 5 %-át (KKV-k esetén 10 %-át) biztosítják; azaz
0,246552 millió EUR teljes összeget

Maximális támogatási intenzitás 100 % – alapkutatás

Végrehajtás időpontja 2006. január 1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

6 év (2006–2011) (1)

A támogatás célja A KKV-k tudományos és kutatási támogatása;

további támogatható jogalanyok közé tartoznak az
egyetemek, kutatási szervezetek, múzeumok, galériák, a
nemzeti örökség intézménye illetve könyvtárak (az
állami támogatásokról szóló EK-szabályok által megha-
tározottak értelmében nem vállalkozásnak minősülő
jogalanyok). Nagyvállalkozások nem vesznek részt a
programban.

Igen

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

egyetemek, kutatási szervezetek, hozzájárulást biztosító
szervezetek (múzeumok és galériák, szakosodott állami
műemlékvédelmi szervezet, könyvtárak, egyéb szerve-
zetek), 5 %-ban magánvállalkozások (KKV)

Igen
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:

Ministerstvo kultury (koordinační centrum pro výzkum vývoj) – Kulturális
Minisztérium

Cím:

Maltézské nám.1
CZ-118 11 Praha 1

(1) A 70/2001 rendelet lejártát követően az állami támogatás nyújtója a „Kulturális Minisztérium 2006–2011 évekre szóló kutatási prog-
ramjai” vizsgálatához fog folyamodni, annak ellenőrzése érdekében, hogy az megfelel-e a 70/2001 rendeletet hatályon kívül helyező
érvényes jogszabályoknak. Amennyiben a jelenlegi program keretében a KKV-knek nyújtott állami támogatás ellentétes a rendelettel, a
támogatás nyújtója ki fogja zárni a KKV-ket a támogatásban való további részvételből azáltal, hogy olyan korlátozó feltételeket
határoz meg, melyek megakadályozzák a programok közbeszerzési pályázatában történő részvételüket.

Támogatás száma XS 163/05

Tagállam Olaszország

Régió 1. célkitűzés szerinti régiók

Támogatási program megnevezése Szolgáltatások és tanácsadás a PIA-Networking hálózathoz működtetéséhez
(Pacchetto Integrato di Agevolazioni – integrált könnyítéscsomag)

Jogalap – Programma Operativo Nazionale Sviluppo Imprenditoriale Locale- QCS
Obiettivo 1, 2000-2006. approvato con Decisione C(2000)2342 dell'8
agosto 2000, modificato con Decisione C(2004)5185 del 15 dicembre 2004.

– Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 946204 del 29 luglio
2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 195 del
23.8.2005.

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

Támogatási program Évenként összesen 3 millió EUR

Garantált hitel

Egyedi támogatás Teljes támogatási összeg

Garantált hitel

Maximális támogatási intenzitás A támogatás bruttó összege a szolgáltatások költségeinek 50 %-a

Végrehajtás időpontja 2005. augusztus 23.

A támogatási program időtartama 2006. december 31.

A támogatás célja Beruházások megvalósításához kötődő speciális szolgáltatások és tanácsadás
nyújtása, kivéve a vállalkozás normális működéséhez kapcsolódó szolgáltatá-
sokat és tanácsadást (különösen a rendes adótanácsadást, a jogi tanácsadást, a
reklámköltségeket).

Érintett gazdasági ágazatok – A „Classificazione delle attività economiche ISTAT '91” (gazdasági tevé-
kenység osztályozása) C és D része szerinti feldolgozóipari és bányászati tevé-
kenységek;

– Az ISTAT '91 osztályozás E és F része szerinti villamosenergia-, gőz- és
melegvíz-termelési és elosztási illetve építőipari tevékenységek;

– Szolgáltatótevékenységek;
– Az 1983. május 17-i 217. sz. törvény 5. és 6. cikkében említett és meghatá-

rozott létesítmények (szálláshelyek, utazási irodák és idegenforgalom).Korlá-
tozások vagy kizárások érvényesek a közösségi jog által szabályozott ágaza-
tokra (acélgyártás, hajógyártás, szintetikus szálak, gépjárműipar, élelmiszer-
ipar, italgyártás, dohányipar). A Termelő Tevékenységek Minisztériuma
egyedi korlátozásokat állapít meg.
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:

Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese
Centro coordinamento intese istituzionali e selezione contratti programma

Címe:

Via Molise, n. 2
I-00187 Roma

Egyéb információk A „szolgáltatások és tanácsadás a PIA-Networking hálózat működtetéséhez”
támogatási program a PIA-Networking egyik összetevője (közösségi támogatási
keretterv 2000–2006, Olaszország, 1. célkitűzés – helyi vállalkozásfejlesztési
nemzeti operatív program – 2.1.c intézkedés).

A PIA Networking olyan támogatási intézkedéscsomag, amelyet KKV-k
vehetnek igénybe közös projektek megvalósítása érdekében.

Támogatás száma XS 170/05

Tagállam Egyesült Királyság

Régió West Wales and the Valleys, 1. célkitűzés szerinti régió

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Sirius Business Transformation Limited

Jogalap Council Regulation (EC) No 1260/1999

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000
(No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Designation 2000

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

Támogatási
program

Teljes éves összeg 69 125 GBP

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 2005.10.1-től

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig

NB: a fent megadottak szerint a támogatást 2006.12.31. előtt rendelkezésre bocsá-
tották. A kifizetések ezen rendelkezésre állított összegből lehetőség szerint (az N+2
szerint) 2008. júliusáig folytatódnak.

A támogatás célja Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támo-
gatás

Igen

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

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név.

National Assembly for Wales

Cím:

C/o Welsh EURpean Funding Office
Cwm Cynon Business Park
Mountain Ash CF45 4ER
United Kingdom

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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Támogatás száma XS 171/05

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Cornwall

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Az audiovizuális ágazat fejlesztését szolgáló projekt

Jogalap Employment and Training Act 1973, Section 2(1) and 2(2) as substantiated by
Section 25 of the Employment and Training Act 1998 and Learning and Skills
Act 2000

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

Támogatási
program

Teljes éves összeg 0,914238 millió GBP

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

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

Igen – nem halad-
hatja meg az
50 %-ot

Végrehajtás időpontja 2005.9.13-tól

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott
támogatás

Igen

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támo-
gatás

Igen

Egyéb szolgáltatás – a film, TV és új média
ágazatában tevékenykedő KKV-k Cornwall-
ban

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:

South West Screen – Cornwall Film AVIS-D, a subsidiary company

Cím:

South West Screen
St Bartholomew's Court
Lewins Mead
Bristol BS1 5BT
United Kingdom

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 174/05

Tagállam Egyesült Királyság

Régió West Wales and the Valleys, 1. célkitűzés szerinti régió

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Rhoserchan projekt

Jogalap Council Regulation (EC) No 1260/99

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000
(No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales)

Designation 2000
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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 550 000 GBP

Garantált kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2005. október 10-től

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig.

NB: a fent megadottak szerint a támogatást 2006.12.31. előtt rendelkezésre bocsá-
tották. A kifizetések e kötelezettségvállalás alapján lehetőség szerint (az N+2 szerint)
2007. február 28-ig folytatódnak.

A támogatás célja Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támo-
gatás

Igen

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

Egyéb szolgáltatás (kábítószer-elvonókúra) Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:

National Assembly for Wales

Cím:

C/o Welsh European Funding Office
Cwm Cynon Business Park
Mountain Ash CF45 4ER
United Kingdom

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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