
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 239/02)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS 5/06

Tagállam Lengyelország

Régió Podregion 1 — jeleniogórsko-wałbrzyski — 3.02.01.02

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Állami támogatási program a csoportmentesség alá eső kis- és középvállalko-
zások számára – Dzierżoniów

Jogalap Uchwała nr XLIII/298/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 czerwca
2005 r. Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84, z poz. 84 z późn. zm.)

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

Támogatási program Teljes éves összeg 0,125 millió EUR
(0,5 millió PLN)

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 2005.11.7.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.31-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

Urząd Miasta

Rynek 1
PL-58-200 Dzierżoniów

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 19/06

Tagállam Németországi Szövetségi Köztársaság

Régió Rheinland-Pfalz

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Kedvezményes kamatozású kölcsönök nyújtása a KKV-kat támogató program
keretében
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Jogalap § 19 des Landesgesetzes über die Förderung der kleinen und mittleren Unter-
nehmen sowie der in der freien Wirtschaft tätigen freien Berufe (Mittelstandsför-
derungsgesetz) vom 3.2.1978 (GVBl. S. 103), geändert durch Artikel 2 Nr. 3
des Gesetzes vom 14.5.1982 (GVBl. S. 129), des § 44 der Landeshaushaltsord-
nung für Rheinland-Pfalz vom 20.12.1971 (GVBl. 1972, S. 2), zuletzt geändert
durch Artikel 51 des Gesetzes vom 6.2.2001 (GVBl. S. 29), § 4 Abs. 1 des
Treuhandvertrages vom 21./22./23. Dezember 1993 zwischen dem Ministerium
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau und der Investitions- und
Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH, Richtlinie des Ministeriums für Wirt-
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau zur Vergabe zinsverbilligter
Darlehen an die mittelständische Wirtschaft

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

Támogatási program Teljes éves összeg
Kamattámogatás

4,4 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 2006. március 1-től

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.31.

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

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH (Förderbank)

Holzhofstraße 4
D-55116 Mainz

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban

A bejelentett irányelv kizárja a rendelet 6.
cikkében megállapított kereteket átlépő támoga-
tási intézkedéseket

Igen

Támogatás száma XS 53/06

Tagállam Olaszország

Régió Regione Sardegna

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Technológiai innovációhoz, környezetvédelemhez, szervezeti innovációhoz,
kereskedelmi innovációhoz és munkahelyi biztonsághoz nyújtott támogatás

Jogalap Legge 27 ottobre 1994, n. 598, art. 11 lett. b) 2a parte

Direttive di attuazione approvate con Decreto dell'Assessore dell'Industria della
Regione Sardegna n. 76 del 23 marzo 2006

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

Támogatási program Teljes éves összeg 8 619 000 EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

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

Igen
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Végrehajtás időpontja 2006. április 1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig

A támogatás célja Támogatás a KKV-k részére Igen

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

A teljes feldolgozóipar Igen

Egyéb szolgáltatások Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato dell'Industria

Viale Trento 69
I-09123 Cagliari

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban az intézkedés
kizárja az egyedi támogatásokat vagy a támoga-
tásról a Bizottságot előzetesen értesíteni kell,

a) ha a összes elszámolható költsége eléri a
25 millió EUR-t és

– a bruttó támogatás intenzitása eléri az
50 %-ot,

– regionális támogatásra jogosult területen a
nettó támogatás intenzitása eléri az 50 %-ot;
vagy

b) a teljes bruttó támogatásösszeg eléri a 15 millió
EUR-t

Igen

Támogatás száma X 55/06

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Nyugat-Wales és The Valleys, Objective 1 Region

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Geoenvironmental Research Parks — Phase 2

Jogalap (1) Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (SI
2000/906); Structural Funds (National Assembly for Wales) Designation
2000;

(2) Supplemental Charter of Cardiff University 2005 Objective 6

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

Támogatási program Teljes éves összeg 872 313 GBP

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével, vala-
mint 5. cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2006.3.31-től

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig

Megjegyzés : A fent megadottaknak megfelelően a támogatás nyújtására 2006.
december 31. előtt vállaltak kötelezettséget. E rendelkezésre bocsá-
tott összegből a kifizetések lehetőség szerint 2008. június 30-ig foly-
tatódnak (az N+2 szerint).

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

Egyéb szolgáltatás (K+F) Igen
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

National Assembly for Wales

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

Támogatás száma XS 62/06

Tagállam Cseh Köztársaság

Régió Střední Čechy

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

CIUR, a. s.

Jogalap Zákon č. 188/2004 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon
o obalech), ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška č. 115/2002 Sb. o podrobnostech nakládání s obaly;

Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
pozdějších předpisů

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 1 159 740 EUR

Garantált kölcsönök

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

Igen: 1 159 740 EUR

Végrehajtás időpontja 2006 harmadik negyedéve

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Egyszeri alkalom

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása

Csehország egész területéről (ideértve az
iskolákból és a hivatalokból) származó
hulladékpapír-mennyiség felhasználásának
növelése a jelenlegi évi 5 000 tonnáról évi
12 000 tonnára. A hulladékpapírt cellulózszál
gyártására használják fel, amelyet az építő-
iparban izolációs anyagként alkalmaznak.

Igen

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támo-
gatás

Igen

Egyéb feldolgozóipar (szigetelőanyagok gyár-
tása)

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Státní fond životního prostředí

Kaplanova 1931/1
CZ-148 00 Praha 11
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Támogatás száma XS 68/06

Tagállam Magyarország

Régió Magyarország egész területe

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

EQUAL Közösségi Kezdeményezés

Jogalap Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés fejezeti kezelésű előirányzat felhasználá-
sával kapcsolatos szabályokról szóló 33/2004. (XII. 23.) FMM rendelet

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

2005. évre: 13 649 200 EUR (1)

Maximális támogatási intenzitás A 85/2004. (IV.19.) Kormányrendelet 30. §-a szerinti regionális térképen
meghatározott – és a KKV-kra vonatkozó magasabb támogatási intenzitás –
legfelső határa szerint:

a) az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl és Dél-
Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban, valamint a Celldömölki, Letenyei,
Őriszentpéteri, Téti, Vaspári, Zalaszentgróti kistérségekben 65 %,

b) a Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 60 %,
c) Pest megyében – az a) pontban foglalt kivételekkel – 55 %,
d) Budapesten 50 %.

Végrehajtás időpontja 2005. január 1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31.

A támogatás célja Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés célja olyan innovatív módszerek kidolgo-
zása, amelyek a gazdaság szereplői, köztük a vállalkozások, bevonásával – a
fejlesztési partnerség intézményén keresztül – a munkaerőpiachoz kapcsolódó
diszkrimináció és egyenlőtlenségek megszüntetését szolgálják. E cél elérésében
fontos szerepe van a mikro-, kis- és középvállalkozások tárgyi eszközökbe,
illetve immateriális javakba való beruházásainak támogatására.
Az EQUAL hozzájárul az Unió Foglalkoztatási Stratégiájának végrehajtásához.

Érintett gazdasági ágazat Minden ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatóság

Alkotmány utca 3., H-1054 Budapest

(1) Az adat az EQUAL program 2005. évre vonatkozó teljes költségvetését tartalmazza. A költségvetés állami támogatásnak nem
minősülő intézkedéseket is tartalmaz. (250 HUF = 1 EUR árfolyammal számolva).

Támogatás száma XS 78/06

Tagállam Ciprus

Régió A Ciprusi Köztársaság egésze

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A kutatásokat ösztönző alapítvány 2006. évi kutatás- és technológiai fejlesztési
keretprogramja

Jogalap Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου και µε αριθµό συνεδρίας
79
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A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Teljes éves összeg 17 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

Igen: 75 %

Végrehajtás időpontja 2006.5.15.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi, kis- és középvállalkozásoknak
nyújtott támogatásra jogosult ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας

Γωνία Απελλή και Νιρβάνα
Άγιοι Οµολογητές,
Τ.Κ. 23422,
CY-1683 Λευκωσία
[Gonia Apelli kai Nirvana
Agioi Omologites,
T.K. 23422,
CY-1683 Nicosia]

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen: A program nem
alkalmazható a nagy
összegű egyedi támoga-
tásokra
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