
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 275/02)

(EGT vonatkozású szöveg)

A támogatás száma XS 2/06

Tagállam Hollandia

Régió Limburg

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Sananet BV, Nieuw Eyckholt 282
6419 DJ Heerlen
Nederland

Jogalap Algemene wet bestuursrecht, Algemene Subsidieverordening 2004 Provincie
Limburg. Nadere subsidieregels voor de bevordering van de economische
ontwikkeling

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 111 250 EUR

Garantált kölcsönök

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

Igen, 15 % + 10 %
(regionális támogatási
térkép) = 25 %-a az aktí-
vákba történt egyszeri
materiális és immateriális
befektetéseknek

Végrehajtás időpontja 2005. december 23. Előzetes kifizetésre még nem került sor.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2007. november 1-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása.

A Datacenterbe és szoftverbe, valamint a berende-
zésbe (health buddy) történő befektetés a távolból
megvalósítható kezelés érdekében

Igen, kisvállalkozások

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

Nem

Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

Egyéb szolgáltatások Igen, egészségüggyel kap-
csolatos tevékenységek

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Provincie Limburg

Limburglaan 10
6229 GA Maastricht
Nederland

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

A támogatás száma XS 15/06

Tagállam Hollandia

Régió Gelderland tartomány
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A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

NOC*NSF te Arnhem

Jogalap A 70/2001/EK rendelet, különösen a 4. és 5. cikkel összefüggésben. Subsidiere-
geling Sociaal Economisch Beleid Provincie Gelderland, 5. cikk (1) bekezdés

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

Támogatási program n.a.

Egyedi támogatás Teljes összeg egyszeri 500 000 EUR

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

Igen, a projekt teljes költ-
sége 5 855 440 EUR, a
támogatható befektetések
összege 5 319 940 EUR:
ebből támogatott
392 250 EUR; A tanács-
adási költségek összege
535 500 EUR. Ebből
támogatott 107 750 EUR;
a maximális támogatási
intenzitás 500 000 EUR

Végrehajtás időpontja: 2006. február 1. (a határozat kelte: 2006. január 17.)

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

A projekt futamideje 2007. december 31-ig tart.

A támogatás egyszeri, a kötelezettségvállalás 2006. január 17-től áll fenn. A
kifizetésre a közzétételt követően kerül sor

A támogatás célja Az élsportokba történő olyan befektetések elősegítése, amelyek révén az élsport
területén új termékek és szolgáltatások jönnek létre

Érintett gazdasági ágazat Egyéb szolgáltatások Különösen az (él)sporttal
kapcsolatos ágazatok: új
termékek és szolgálta-
tások kifejlesztése az
élsport területén

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Provincie Gelderland

Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Nederland

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban n.a.

Támogatás száma XS 25/06

Tagállam Olaszország

Régió Toscana

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Tartományi gazdaságfejlesztési terv – D. intézkedés: hitel. „Viszontbiztosítási
pénzalap KKV-k támogatására”

Jogalap Delibera di Giunta Regionale n. 1195 del 23.12.2005
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A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Teljes összeg arancia-
alap

10 millió EUR

Garantált kölcsönök 200 millió EUR

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

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig

A támogatás célja KKV-k támogatása Igen

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

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Toscana

Via di Novoli, 26
I-50127 Firenze

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 43/06

Tagállam Hollandia

Régió Zuid-Holland tartomány

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Darwin Business Partner B.V.

Jogalap Algemene subsidieverordening (Asv), hoofdstuk 6, Milieu, onderdeel regeling
stimulering duurzame energie

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 504 045 EUR
(a Darwin Business
Partner B.V.-ba
történő befektetés
teljes költségének
3,6 %-a)

Garantált kölcsönök –

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

Igen

Végrehajtás időpontja A határozat meghozatalának időpontja 2005. december 19-e, feltéve, hogy a
közzétételt követően sor kerül a kifizetésre

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2007. július 1-ig (a létesítmény építése).

A kérelmező az általa igényelhető összeg legfeljebb 80 %-ig terjedő előleget
kérhet. Amennyiben nem élnek e lehetőséggel, a végső összeg megállapítását
követő 13. héten egyösszegű kifizetésre kerül sor
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A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása

A projekt célja a szintetikus gáz – olyan forrásokból,
mint például a biomassza – használata a földgáz és a
fosszilis tüzelőanyagok helyettesítése érdekében. A
földgáz égetésekor bekövetkező szén-dioxid-kibocsátás
elkerülhető, és a szintetikus gáz energiahordozóként is
bevezetésre kerül:

– A PRISMa-projekt évi mintegy 15 000 tonnával csök-
kenti a fosszilis tüzelőanyagokból származó szén-
dioxid-kibocsátást. A projektet Zuid-Holland tartomány
különböző részein hajtják végre a szén-dioxid-kibo-
csátás megfelelő mértékű csökkentése mellett (a példa
által kiváltott hatás).

– A projekt kifejezetten innovatív Hollandia számára; ez
idáig még nem került megvalósításra. A kutatással
foglalkozó holland szervek (ECN, TNO, TU Delft) évek
óta az ipari alkalmazás mellett érvelnek, amely
alkalmas lenne kutatási és fejlesztési célokra.

– A projekt méreténél fogva ipari szintű áttörést jelent.
Az Europoort-ban új szabványt határoz meg a kevert
biomassza feldolgozásában (elérhető legjobb technika).

A PRISMa-projekt számos nagyon is kívánatos környezet-
védelmi hatással jár:

– A gőzfejlesztéshez használt 15–20 millió m3 földgáz
kiváltása.

– Megújuló források használata, ami révén lehetővé válik
a tartós gáztermelés.

– A hamumennyiség kisebb mint az égetésnél.

– A gáztisztítás nagyon hatékony, mivel – az égetéshez
képest – csak nagyon kis mennyiségű gáz szorul tisztí-
tásra.

A projekt a tervek szerint 15-20 millió m3 földgázt
helyettesít évente, bevezeti az ipari szintű gázosítási tech-
nológiát, és ösztönzi a tudásalapú gazdaság növekedését.

A PRISMa-projekt az Europoort-ban viszonylag kis ener-
giaelőállító létesítmény. Egy első működési egységre van
szükség ahhoz, hogy további egységek egyéb helyeken
történő kialakítása vonzó legyen egyéb felhasználók
számára is (kertészeti területeken vagy egyéb ipar-
ágakban). Ezzel csökkennek az energiaköltségek. A támo-
gatás jóváhagyott összege 540 045 EUR, amit a létesít-
mény építéséhez kötődő tárgyi költségek 3,6 %-át teszi ki

Igen

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

– A teljes feldolgozóipar Igen

– Valamennyi szolgáltatás Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Provincie Zuid-Holland

Zuid-Hollandlaan 1
2596 AW Den Haag
Nederland

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

2006.11.11. C 275/5Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Támogatás száma XS 54/06

Tagállam Olaszország

Régió Szardínia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Kézműves vállalkozások támogatása Szardínián:
— új beruházás támogatása

Jogalap L.R. 51/93 art. 10 bis

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/18 del 17 gennaio 2006

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

A 2006-os ajánlattételi felhívásra tervezett összes kiadás 15 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás A régióban a tőkehozzájárulás a támogatható beruházás 30 %-ig, és 35 % Szar-
dínia leghátrányosabb helyzetben lévő tartományaiban. A támogatás intenzitása
nem haladhatja meg a 35 % nettó támogatástartalmat, plusz 15 % bruttó támo-
gatástartalmat a KKV-k esetében. Az 51/93 regionális törvény 10 bekezdésének
a) pontja alatti finanszírozás a releváns közösségi jogszabályokban lefektetett
küszöbértékekkel és kötelezettségekkel összhangban történik, és végrehajtására
az érvényességi időszakban az új regionális támogatási térkép előrejelzéseihez
történő automatikus kiigazításával kerül sor

Végrehajtás időpontja 2006. március 1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig, amikor a 2001/70 rendelet hatályát veszti

A támogatás célja A regionális termelési bázis fejlesztése a kézműves szektorban működő KKV-k
részére a beruházási programokhoz nyújtott tőkehozzájárulással, amelyek célja,
hogy új kezdeményezéseket indítson és/vagy a létezőket megszilárdítsa új léte-
sítmények felépítésével vagy kibővítésével, modernizálásával, átszervezésével,
átalakításával vagy létezők átruházásával

Érintett gazdasági ágazat A 443/85 törvény értelmében felállított kézművesipari regiszterben szereplő
összes KKV, kivéve az érzékeny ágazatokat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione autonoma della Sardegna — Assessorato del turismo, artigianato e
commercio

Viale Trieste 105
Cagliari (Italia)

Honlap www.regione.sardegna.it

Nagy összegű egyedi támogatás A 443/85 törvény értelmében felállított kézművesipari regiszterben szereplő és
az 1/2004 rendelettel összhangban támogatott mezőgazdasági termékek feldol-
gozásával és értékesítésével foglalkozó KKV-k részére nyújtott támogatás

Támogatás száma XS 84/06

Tagállam Cseh Köztársaság

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Kedvezményes bankgaranciák formájában nyújtott támogatás a Cseh Köztár-
saság területén 2006-ban árvízkárosult kis- és középvállalkozások megújítására

Jogalap Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání

A Bizottság 70/2001/EK rendelete.

A Bizottság 69/2001/EK rendelete.

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

Támogatási program Teljes éves összeg 5 millió EUR

Garantált kölcsönök 10 millió EUR

Egyedi támogatás Teljes összeg 0,03 millió EUR

Garantált kölcsönök 0,3 millió EUR
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Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5.
cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2006. május 2.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2007. június 30-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

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

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32
CZ-110 15 Praha 1

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 95/06

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Yorkshire and the Humber

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Scruton & Co (Builders) Ltd

Jogalap Local Government Act 2000

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 0,797 millió GBP

Garantált kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2006. május 22-től

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2007. június 30-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

Government Office for Yorkshire and the Humber

25 Queen St
Leeds, LS1 2TW
United Kingdom

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 96/06

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Yorkshire and the Humber

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Immingham Industrial Estate Ltd

Jogalap Local Government Act 2000
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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 1 340 516 GBP

Garantált kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2006. május 22-től

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2007. június 30-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

Government Office for Yorkshire and the Humber

25 Queen St
Leeds, LS1 2TW
United Kingdom

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 101/06

Tagállam Egyesült Királyság

Régió West-Wales & The Valleys, 1. célkitűzés szerinti régió

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Antur Penllyn

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

(2) 29 Welsh Development Agency Act 1975, as amended

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 7 380 GBP

Garantált kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2006. július 5-től

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig

Megjegyzés: a fentiek szerint a támogatás nyújtására 2006. december 31. előtt
vállaltak kötelezettséget. E kötelezettségvállalás címén történő kifizetések (az
N+2-nek megfelelően) 2008. június 30-ig folytatódhatnak.

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

Egyéb szolgáltatás: turizmus Igen

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
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Támogatás száma XS 117/06

Tagállam Egyesült Királyság

Régió West Wales & The Valleys, 1. célkitűzés szerinti régió

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Építkezési és technológiai támogatási központ

Jogalap A Tanács 1260/99/EK rendelete

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/
906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales)

Designation 2000

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

Támogatási program Teljes éves összeg 0,013 millió GBP

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. július 1-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 kötelezettségvállalás címén
történő kifizetések (az N+2-nek megfelelően) 2008. június 30-ig folytatód-
hatnak.

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

Egyéb szolgáltatás (építkezés) Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park
Mountain Ash CF45 4ER
United Kingdom

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

2006.11.11. C 275/9Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


