
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 239/03)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS 3/06

Tagállam Lengyel Köztársaság

Régió Północno zachodni (1.4)

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Regionális támogatási program a Sulęcin község területén befektető kis- és
középvállalkozások számára

Jogalap Uchwała Rady Miejskiej w Sulęcinie w sprawie zwolnień od podatku od nieru-
chomości Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tj. z 2002 r. Dz.U. nr 9 poz. 84 ze zm.)

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

Támogatási program Teljes éves összeg 0,6 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 2005.9.22.

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

Burmistrz Sulęcina

ul. Lipowa 18
PL-69-200 Sulęcin

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 4/06

Tagállam Lengyelország

Régió Małopolska

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Regionális támogatási program kis- és középvállalkozások számára Alwer-
niaban

Jogalap Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie programu pomocy dla Małych i
Średnich Przedsiębiorstw w Gminie Alwernia. Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z
2002 r., nr 9, poz. 84 z późn. zm.)
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A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Teljes éves összeg 0,45 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 2005.12.1.

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

Burmistrz Gminy Alwernia

ul. Gęsikowskiego 7
PL-32-566 Alwernia

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 33/06

Tagállam Spanyolország

Régió Castilla y León

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A KKV-k informatikai társadalomhoz való alkalmazkodása elősegítése érde-
kében nyújtott támogatás

Jogalap Resolución de 14 de febrero de 2006, del Presidente de la Agencia de Inver-
siones y Servicios de Castilla y León (ADE), por la que se aprueba la convoca-
toria, así como las disposiciones comunes y específicas que la regulan, para la
concesión de determinadas subvenciones de la Agencia de Inversiones y Servi-
cios de Castilla y León para 2006 cofinanciadas con fondos estructurales (Línea
6)

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

Támogatási program Teljes éves összeg 2 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. február 18.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.31-ig

A támogatás célja Támogatás a KKV-k részére Igen

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

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León

C/ Duque de la Victoria, no 23
E-47001 Valladolid

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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Támogatás száma XS 44/06

Tagállam Spanyolország

Régió Baszkföld

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

BIZKAIBERRI LAGUNTZAK, a KKV-k innovációját ösztönző program
Vizcayában

Jogalap Decreto Foral 38/2006, de 28 de febrero, por el que se regula Bizkaiberri
laguntzak, Programa de impulso a la innovación de las pymes de Bizkaia del
Departamento de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral
de Bizkaia

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

Támogatási program Teljes éves összeg 2006: 2 500 000 EUR

2007: 3 500 000 EUR

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2006. március 9. – 2007. december 31.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2007. december 31-ig

A támogatás célja Támogatás a KKV-k részére Igen

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

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Departamento de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral
de Bizkaia

Obispo Orueta no 6
E-48009 Bilbao (Bizkaia)

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 46/06

Tagállam Olaszország

Régió Veneto – Veneto régió Kereskedelmi, Ipar-, Mezőgazdasági és Kézműveskama-
rája (CCIAA) közvetlenül és közvetve speciális ügynökségeiken, a Regionális
Unión és a Külközponton keresztül

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Veneto régió KKV-inak kutatásához és fejlesztéséhez nyújtott támogatás, a
szövetkezeteken, egyesületeken és a termelőkerületeket képviselő társaságokon
keresztül is

Jogalap Atti amministrativi quali regolamenti, delibere e/o provvedimenti delle CCIAA
e/o delle loro aziende speciali, Unione regionale e del loro Centro Estero Veneto

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

Támogatási program Teljes éves összeg 3 900 000 (hárommillió-
kilencszázezer) EUR

Amennyiben ezt a teljes
kiadást évente 20 %-kal
növelni akarnák, a CCIAA
kötelezi magát Veneto
régióban, hogy hivatalosan
bejelenti a támogatási
program módosítását a
Bizottságnak

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével, vala-
mint a 364/2004 rendelettel kiegészített 70/2001
rendelet 5. cikkének, 5. cikke a), b) és c) pont-
jának megfelelően

Igen
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Végrehajtás időpontja 2005. január 1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2009. december 31-ig

A támogatás célja Veneto régió KKV-inak alapkutatásához, ipari
kutatásához és kísérleti fejlesztéséhez nyújtott
támogatás (a 364/2004 rendelettel módosított
70/2001 rendelet 2. cikkének h), i) és j) pontja),
kutatási és fejlesztési támogatás (5. cikk a) pontja),
megvalósíthatósági tanulmány támogatása (5. cikk
b) pontja) és szabadalmaztatási költségek támoga-
tása (5. cikk c) pontja)

Igen

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

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Veneto régió egyéni Kereskedelmi, Ipar-, Mezőgazdasági és Kézműveskamarája.
A támogatási programot koordináló ügynökség az Unione Regionale delle
Camere di Commercio del Veneto

Unione regionale:
via delle Industrie, 19/D
I-30175 Marghera (VE)
tel: 0039 041 0999311
fax 0039 041 0999303
e-mail uvcamcom@ven.camcom.it

Honlap www.ven.camcom.it

Egyéb információ Veneto régió egyéni Kereskedelmi, Ipar-, Mezőgazdasági és Kézműveskamarája
a 70/2001 rendelet értelmében már közölt támogatási rpogramot (XS 76/02
számú támogatás, HL C 18., 2004.1.23., 3. o.)

Támogatás száma XS 51/06

Tagállam Spanyolország

Régió Cataluña

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Az alvállalkozói innovációs tevékenységek támogatása

Jogalap Orden TRI/97/2006, de 28 de febrero, por la que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de ayudas para la subcontratación de actividades de
investigación, desarrollo e innovación (DOGC 4595 de 17.3.2006)

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

Támogatási program Teljes éves összeg 1 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 17-től

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig

A támogatás célja Támogatás a KKV-k részére Igen

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

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM)

Paseo de Grácia, 129
E-08008 Barcelona

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Megjegyzés: Amennyiben a támogatást kezességvállalás formájában nyújtják egy olyan projekthez, amely a támogatható költségek része-
ként felszerelés megvásárlását is tartalmazza, e támogatás intenzitása semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az
ilyen típusú támogatásra a 70/01 bizottsági rendelet által előírt intenzitásokat.
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Támogatás száma XS 56/06

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Lancashire (beleértve Blackpool és Blackburn területi önkormányzatát).

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Lancashire Rural Recovery Grant Fund (Lancashire megyei vidékfejlesztési támo-
gatási alap)

Jogalap Section 5 of the Regional Development Agencies Act 1998

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

Támogatási program Teljes éves összeg 0,75 millió 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 2006.4.1-től

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2007.6.30-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

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

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Lancashire County Developments Ltd

Robert House
Starkie Street
Preston PR1 3LU
United Kingdom

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 77/06

Tagállam Ciprus

Régió A Ciprusi Köztársaság egésze

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A Ciprus és Görögország közötti kétoldalú együttműködési program

Jogalap Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2006

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

Támogatási program Teljes éves összeg 0,34 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 2006.4.27.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.31-ig
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A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi, kis- és középvállalkozásoknak nyúj-
tott támogatásra jogosult ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας

Γωνία Απελλή και Νιρβάνα
Άγιοι Οµολογητές, Λευκωσία
Τ.Κ. 23422, 1683
Λευκωσία

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen: A
program
nem alkal-
mazható a
nagy
összegű
egyedi
támogatá-
sokra
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