
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 251/05)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS 10/06

Tagállam Spanyolország

Régió Navarra

A támogatási program meg-
nevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás
neve

A turisztikai infrastruktúrába történő beruházások támogatása 2004–2007-ben

Jogalap Bases reguladorass: Orden Foral 374/2004, de 10 de diciembre (BON no 154, de
24/12/04)
Convocatoria (presupuesto y plazos de presentación): Orden Foral 388/2004 de 24
de diciembre (BON no 157 de 31/12/04) modificado por OF 24/2005, de 4 de marzo
(BON no 44 de 13 de abril de 2005)
OF 511/2005, de 17 de noviembre (BON no 151, de 19.12.2005) por el que autoriza
un incremento de gasto

A támogatási program kere-
tében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak
nyújtott egyedi támogatás
összege

Támogatási program Teljes éves összeg

2005 1 173 975,00 EUR

2006 1 727 556,09 EUR

2007 2 449 878,60 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 2004–2007

A támogatási program vagy
egyedi támogatás nyújtásának
időtartama

2007. június 30-ig (a végrehajtás határideje)

A támogatás célja Támogatás a KKV-k részére Igen

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

Egyéb szolgáltatás (turizmus) Igen

A támogatást nyújtó hatóság
neve és címe

Departamento de Cultura y Turismo
Institución Príncipe de Viana
Dirección general de turismo

Navarreria 39
E-31001 Pamplona (Navarra)

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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Támogatás száma XS 13/06

Tagállam Németország

Régió Berlin

A támogatási program megne-
vezése vagy az egyedi támoga-
tásban részesülő vállalkozás
neve

Potenciálmaximalizálási tanácsadás KKV-k részére

Jogalap Richtlinien über die Förderung von Potentialberatungen im verarbeitenden Gewerbe
(Grund- und Aufbauberatung ) kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung

A támogatási program kere-
tében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak
nyújtott egyedi támogatás
összege

Támogatási program Teljes éves összeg 250 000 EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2006.1.1.

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

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen

Referat III D
Martin-Luther Str. 105
D-10820 Berlin

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 16/06

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Wales

A támogatási program megne-
vezése vagy az egyedi támoga-
tásban részesülő vállalkozás
neve

Knowledge Bank for Business (Tudásbank vállalkozások számára) – KKV-knak nyúj-
tott támogatás

Jogalap Section 126 of the Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996;
sections 7 and 8 of the Industrial Development Act 1982; section 5 of the Science
and Technology Act 1965; section 4 of the Development of Tourism Act 1969; the
WDA Act 1975, together with sections 40 and 85 of the Government of Wales Act
1998

A támogatási program kere-
tében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak
nyújtott egyedi támogatás
összege

Támogatási program Teljes éves összeg 3 millió GBP

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2006. január 26-tól

A támogatási program vagy az
egyedi támogatás nyújtásának
időtartama

2006. december 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

Welsh Assembly Government

Cathays Park
Cardiff CF10 3NQ
United Kingdom

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 26/06

Tagállam Magyarország

Régió Magyarország egész területe

A támogatási program megne-
vezése vagy az egyedi támoga-
tásban részesülő vállalkozás
neve

A nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatói és közműsor-szolgáltatói működést bizto-
sító technikai háttér kialakításának támogatása

Jogalap A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 78. §-ának (1) bekezdése,
és az Országos Rádió és Televízió Testület 79/2006. (I. 11.) számú határozata

A támogatási program kere-
tében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak
nyújtott egyedi támogatás
összege

Támogatási program Teljes éves összeg 0,72 millió EUR

Garantált hitelek

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált hitelek

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2006.1.18.

A támogatási program vagy
egyedi támogatás nyújtásának
időtartama

2006.10.31.

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

2006.10.17.C 251/16 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Támogatás száma XS 40/06

Tagállam Hollandia

Régió Az összes régió

A támogatási program megne-
vezése vagy az egyedi támoga-
tásban részesülő vállalkozás
neve

Kivételes minőségű innovációs projektek rendszere

Jogalap Kaderwet EZ-subsidies

A támogatási program kere-
tében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak
nyújtott egyedi támogatás
összege

Támogatási program Teljes éves összeg 12,2 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 15.

A támogatási program vagy
egyedi támogatás nyújtásának
időtartama

2011. február 15-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

Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 20
2500 EC Den Haag
Nederland

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Nem
alkalma-
zandó

Támogatás száma XS 42/06

Tagállam Magyarország

Régió Dél-Dunántúl

A támogatási program megne-
vezése vagy az egyedi támoga-
tásban részesülő vállalkozás
neve

Paks Város Önkormányzata képviselő-testületének rendelete a Gazdaságfejlesztési cél-
tartalékként kezelt előirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól

Jogalap 4/2006 (II.10) sz. önkormányzati rendelet

A támogatási program kere-
tében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak
nyújtott egyedi támogatás
összege

Támogatási program Teljes éves összeg 0,04 millió EUR

Garantált hitelek

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált hitelek

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2006.2.10.

A támogatási program vagy
egyedi támogatás nyújtásának
időtartama

Végrehajtás vége 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

Paks Város Önkormányzata

Dózsa Gy. u. 55-61
H-7030 Paks

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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Támogatás száma XS 59/06

Tagállam Spanyolország

Régió La Rioja

A támogatási program megne-
vezése vagy az egyedi támoga-
tásban részesülő vállalkozás
neve

Szabályozási alapok az ipari, nagykereskedelmi és szolgáltatási ágazatokban KKV-kba
történő beruházás versenytárgyalások általi támogatásához

Jogalap Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja de 17
de marzo de 2006 (BOR no 37/2006, de 18 de marzo), por la que se modifican las
Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones en forma de bonificación de
intereses de préstamos destinadas a financiar inversiones empresariales realizadas por
pequeñas y medianas empresas (pymes) aprobadas por Resolución del Presidente de
la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 11 de febrero de 2005 (B.O.R.
no 24/2005, de 17 de febrero), y se fija su texto definitivo

A támogatási program kere-
tében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak
nyújtott egyedi támogatás
összege

Támogatási program Teljes éves összeg 5 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 18.

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

Egyéb iparágak (csupán a bányászati és feldolgozóipari
ágazatok, kivéve az agrár-élelmiszeripart)

Igen

Egyéb szolgáltatások. Kizárólag a nagykereskedelem támogat-
ható, kivéve a gépjárműveket, az agrár-élelmiszeripart és az
ipari ágazathoz kapcsolódó alábbi műszaki szolgáltatásokat:
– Vasút
– Árukezelés és raktározás
– Informatikai tevékenységek
– Piaci felmérések és közvélemény-kutatások
– Műszaki szolgáltatások
– Műszaki vizsgálatok és tesztek
– Reklám
– Vezető és végrehajtó személyzet toborzása
– Munkaközvetítő irodák
– Nyomozói és biztonsági szolgáltatások
– Nem ipari formatervezés
– Vásárok, kiállítások és kongresszusok szervezése
– Film- és videokészítés
– Áram-, gáz- és víztermelés és -ellátás
– Építőipar, kivéve az F-42.211 címsorú magasépítést
– Egészségügyi és állat-egészségügyi tevékenységek, szociális

szolgáltatások
– Különböző szociális szolgáltatások

Igen

A támogatást nyújtó hatóság
neve és címe

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

C/Muro de la Mata 13-14
E-26071 Logroño (La Rioja)

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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Támogatás száma XS 74/06

Tagállam Lengyelország

Régió Miasto Wrocław PL 514

A támogatási program megne-
vezése vagy az egyedi támoga-
tásban részesülő vállalkozás
neve

A csoportmentességi rendelet alapján a Wrocław területén történő új beruházások
kapcsán új munkahelyeket teremtő kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatás

Jogalap Uchwała nr XLVIII/3067/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca 2006 roku.
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(j.t. Dz.U. z 2002 r., nr 9, poz. 84 ze zm.)

A támogatási program kere-
tében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak
nyújtott egyedi támogatás
összege

Támogatási program Teljes éves összeg 0,184 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 16.

A támogatási program vagy
egyedi támogatás nyújtásának
időtartama

2006. december 31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

Egyéb feldolgozóipar Igen

Valamennyi szolgáltatás Igen

A támogatást nyújtó hatóság
neve és címe

Prezydent Miasta Wrocławia

Sukiennice 9
PL-50-107 Wrocław

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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