
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 246/12)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS 17/06

Tagállam Dánia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

„Stratégiai program a nanotudomány és nanotechnológia számára”

„Stratégiai program az informatikai kutatás számára”

„Stratégiai program a nanotechnológia, a biotechnológia és az információs
illetve kommunikációs technológia interdiszciplináris alkalmazásáról”

Jogalap „Lov om forskningsrådgivning m.v” (405. sz. törvény, 2003.5.28.) és a pályázati
felhívások

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

Támogatási program Teljes éves összeg 0,51 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 2005.12.31.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2008.12.31-ig

(Megjegyzés: A rendeletet 2007. végén követő rendeletben szereplő szabályok
módosításainak megfelelően készen állunk változtatások eszközölésére)

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

Kutatás

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

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Forskningsstyrelsen (Direction de la recherche)

Artillerivej 88
DK-2300 København S

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 27/06

Tagállam Magyarország

Régió Magyarország egész területe

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A magyarországi földfelszíni terjesztésű helyi és körzeti rádiós műsor-
szolgáltatók műsorszórásának elindításához vagy korszerűsítéséhez szükséges
eszközök beszerzésének támogatása

Jogalap A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 131. §-ának (3)
bekezdése, az Országos Rádió és Televízió Testület 81/2006. (I. 11.) számú
határozata
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A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Teljes éves összeg 0,12 millió EUR

Garantált hitelek

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált hitelek

Maximális támogatási intenzitás A támogatás a rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekez-
désével és 5. cikkével összhangban van

Igen

Végrehajtás időpontja 2006.1.18.

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

Országos Rádió és Televízió Testület

Reviczky u. 5.
H-1088 Budapest

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 104/06

Tagállam Szlovák Köztársaság

Régió A Szlovák Köztársaság teljes területe – a regionális állami támogatási térkép
szerint:

a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti régiók

a 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja szerinti régiók

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Az Agentúra na podporu výskumu a vývoja (Kutatást és Fejlesztést Támogató
Ügynökség) által nyújtott kutatási és fejlesztési támogatás program

Jogalap Právnym základom pre poskytnutie štátnej pomoci (ďalej len „pomoc“) je naria-
denie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o použití článkov 87 a 88
Zmluvy o založení ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom, publiko-
vané v Úradnom vestníku EÚ (Ú. v. ES C, 13.1.2001) v znení nariadenia
Komisie (ES) č. 364/2004 z 25.2.2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
(ES) č. 70/2001 vzhľadom na rozšírenie jeho pôsobnosti na pomoc na výskum
a vývoj a zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu
a vývoja

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

Támogatási
program

Teljes éves összeg 34 millió EUR

Garantált
kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált
kölcsönök

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

Igen

– alapkutatás 100 %
– ipari kutatás 60 % + regionális

többlettámogatások
– fejlesztés 35 % + regionális többlet-

támogatások
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A végrehajtás időpontja 2006. június 14.

A Szlovák Köztársaság kötelezettséget vállal arra, hogy a többlettámogatások
tekintetében a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális
támogatásokról szóló iránymutatás (HL C 54., 2006.3.4.) 9. cikke 107. pont-
jának megfelelően jár el

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2007. december 31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása –
kutatási és fejlesztési támogatás

Igen

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

Igen

A 364/2004/EK rendelettel módosí-
tott 70/2001/EK bizottsági rendelet
1. cikkének (2) bekezdésével össz-
hangban

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23
SK-811 07 Bratislava

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

T támogatás száma XS 122/05

Tagállam Franciaország

Régió Valamennyi régió, az Île-de-France és a lyoni foglalkoztatási terület kivételével

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Vállalkozásoknak helyhatóságok és helyhatósági társulások által ingatlanberuhá-
zásokra és épületek bérbevételére nyújtott támogatás

Jogalap Art. L. 1511-3 et R. 1511-4 à R. 1511-23 du code général des collectivités
territoriales

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadások, illetve a vállal-
kozásnak nyújtott egyedi támogatás
teljes összege

Támogatási program Teljes éves összeg:
nincs adat

A helyhatóságok szabadon dönt-
hetnek a támogatások összegéről.
Az összeget nem lehet előre
megállapítani

Garantált hitelek

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált hitelek

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2005.5.29.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen
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Érintett gazdasági ágazat Valamennyi, kis- és középvállalkozások
részére nyújtott támogatásra jogosult
ágazat

Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó
támogatás

Igen

– Szénbányászat Nem

– A teljes feldolgozóipar

vagy

Acélipar Igen

Hajógyártás Igen

Szintetikus szálak Igen

Gépjárműipar Igen

Egyéb feldolgozóipar Igen

– Valamennyi szolgáltatás

vagy

Szállítási szolgáltatás Nem

Pénzügyi szolgáltatás Nem

Egyéb szolgáltatás Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales — Direc-
tion générale des collectivités locales

Place Beauvau
F-75800 Paris cedex 08

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 147/03

Tagállam (Egyesült Királyság és) Ír Köztársaság

Régió Írország egész szigete (32 megye)

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

InterTradeIreland Acumen Consultancy programme

Jogalap British/Irish Agreement Act 1999, Section 2.3 (Part 7 of Annex 2 of the Act
empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purposes of its
function)

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

Maximális költség társaságonként

2003/04: 3 000 GBP

2004/05: 3 000 GBP

2005/06: 3 000 GBP

Maximális teljes finanszírozott elem

2003/04: (30 × 3 000 GBP) 90 000 GBP

2004/05: (45 × 3 000 GBP) 135 000 GBP

2005/06: (45 × 3 000 GBP) 135 000 GBP

A teljes finanszírozott tanácsadási elem 3 évre = 360 000 GBP, ami 50 %-os
hozzájárulásnak felel meg.

A finanszírozást a társaságoknak „egyszeri alapon” biztosítják, egy 52-hetes
időszakon belül, vagyis a társaságok nem jogosultak a finanszírozás megismétlé-
sére a következő években.

Maximális támogatási intenzitás Legfeljebb 3 000 GBP támogatás adható társaságonként, ami 50 %-os támoga-
tásnak felel meg
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Végrehajtás időpontja A javasolt program 3 évig tart, 2003 novemberétől

Az egyes társaságok a támogatásra legfeljebb 52 hétig jogosultak

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

A program 2003 novemberétől 2006 decemberéig tart

A támogatás célja Tanácsadói tapasztalatok átadása, a KKV-k segítésére abban, hogy fejlesszék és
növeljék a határokon átnyúló kereskedelmet, a kutatási szakértelem, a piaci
hozzáértés és tapasztalat fejlesztésével

Érintett gazdasági ágazat(ok) Minden ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

InterTradeIreland
The Old Gasworks Business Park

Kilmorey Street
Newry BT34 2DE
Tel: (44-28 30) 83 41 09
United Kingdom
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