
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatá-
sokra történő alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelettel össz-

hangban nyújtott állami támogatásról a tagállamok által szolgáltatott információ

(2006/C 222/04)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS 74/04

Tagállam Olaszország

Régió Calabria

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Beruházási szerződés

Jogalap Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, art 31 quater;
Legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, art 26;
Deliberazione di Giunta regionale 26 aprile 2004, n. 242.

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

Támogatási program Teljes éves összeg A teljes összeg 25 millió EUR,
amelyből az előrelátható
kiadás 2005-ben 10 millió,
2006-ban 15 millió

Garantált
kölcsönök

Nem nyújtanak hitelkönnyí-
téseket

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

Nem

Garantált
kölcsönök

Nem

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2004. augusztus 2.

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás alkalmazási időtartama

2006. december 31-ig

A támogatás célja KKV-k támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi, KKV-k részére nyújtott támoga-
tásra jogosult ágazat

Nem

Bizonyos ágazatokra korlátozott támogatás Igen

– Szénbányászat Nem

– Feldolgozóipar Igen: textilipari, cipőipari,
informatikai és idegenfor-
galmi ágazat

vagy

Acélgyártás Nem

Hajógyártás Nem

Szintetikus szálak Nem

Gépjárműipar Nem

Egyéb feldolgozóipar Nem

– Minden szolgáltatás Nem

Vagy

Szállítási szolgáltatások Nem

Pénzügyi szolgáltatások Nem

Egyéb szolgáltatások Nem
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A támogatást nyújtó hatóság neve Név:
Regione Calabria

Cím:
Via Massara, n.2
I-88100 Catanzaro

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban Nem

Támogatás száma XS 108/01

Tagállam Olaszország

Régió Szicília

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Kézműipari szolgáltató KKV-k beruházásainak támogatása

Jogalap Art. 40 L.R. 23.12.2000 n. 32 con modificazioni ed integrazioni apportate
dagli art. 110 e 111, commi 1 e 2 della L.R. 3.5.2001 n. 6

Maximális támogatási intenzitás 35 % nettó támogatástartalom + 15 % bruttó támogatástartalom

Végrehajtás időpontja A – nyilvános pályázat útján kiválasztandó – támogatottal való megállapodás
aláírását követően

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006-ig

A támogatás célja Kézműipari vállalkozások, társulásaik vagy beruházási
szövetkezetek támogatása

Érintett gazdasági ágazat Szolgáltató kézműipar

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Assessorato regionale Cooperazione, commercio, artigianato e pesca

Cím:
Via degli Emiri n. 43
I-90146 Palermo

Egyéb információk A támogatás tőkehozzájárulásból áll

Támogatás száma XS 131/05

Tagállam Olaszország

Régió Szicília

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

„Kutatásra és innovációra nyújtott regionális rendszer előmozdítása és támoga-
tása”; két intézkedésben valósul meg: A. intézkedés – „Támogatás KKV-k
számára országos és európai kutatási projektek elkészítéséhez”; B. intézkedés –
„Hálózati alapon megvalósuló innovációs és kísérleti projektek ösztönzése”

Jogalap art. 38 della legge della Regione Siciliana n. 32 del 23 dicembre 2000 (S.O.
GURS n. 61 del 23 dicembre 2000) contenente disposizioni per l'attuazione del
Programma Operativo Regionale (POR) Sicilia 2000/2006 e riordino dei regimi
di aiuto alle imprese; POR Sicilia 2000-2006 approvato, da ultimo, con Deci-
sione CE C(2004) n. 5184 del 15.12.2004 e relativo Complemento di Program-
mazione, misura 3.14; D.D.G. del 17 marzo 2005 (GURS n. 15 dell'8 aprile
2005) concernente il bando relativo alle procedure per la richiesta, la conces-
sione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla misura 3.14 del POR Sicilia
2000-2006; Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio
2001 (G.U.C.E. serie L-10 del 13.1.2001); Regolamento (CE) n. 364/2004 della
Commissione del 25 febbraio 2004 (G.U.C.E. serie L-63 del 28 febbraio 2004)
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A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Teljes éves összeg 2005: 66 millió EUR
2006: 14 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5.
cikkével összhangban,
a 364/2004/EK rendelettel módosított 70/2001/EK
rendelet 5a. „Kutatási és fejlesztési támogatás” és 5b.
„Műszaki megvalósíthatósági tanulmányok támoga-
tása” cikkében megállapított korlátokon belül

Igen

Végrehajtás időpontja 2005. április 8. (a pályázati felhívás szicíliai hivatalos lapban (GURS) történő
közzétételének időpontja); támogatás 2005. november 1-jétől nyújtható

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig.

A támogatás célja KKV-k támogatása:
A. intézkedés:

a vállalkozások arra való ösztönzése, hogy szer-
vezet, vezetés és technológia tekintetében megta-
lálják a legjobb megoldásokat az előttük álló problé-
mákra, olyan stratégiákat dolgozzanak ki,
amelyekkel know-howjukat meg tudják őrizni és a
lehető legjobban ki tudják aknázni, továbbá terveket
dolgozzanak ki az eredmények felhasználására és
terjesztésére.
B. intézkedés:

a vállalkozás minőségi előírásainak szigorítása,
versenyképességének fokozása, a kapcsolatok
fejlesztése kutatóközpontokkal, továbbá technológi-
atranszfer más cégekkel

Igen

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi kkv-k részére nyújtott támogatásra jogosult ágazat:
az ISTAT ATECO 2002 gazdasági tevékenységek statisztikai
osztályozásának B., C., D., E., F. és I. ágazatai – az EU jelenleg
hatályos szabályaiban megállapított tilalmakra és korlátozá-
sokra is figyelemmel

Igen

– Minden szolgáltatás Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Regione Siciliana – Assessorato dell'industria – Dipartimento regionale industria

Cím:
Via Ugo La Malfa n. 87/89
I-90146 Palermo

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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