
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 275/09)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS 35/06

Tagállam Görögország

Régió Az ország egész területe

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Támogatási program.
Ipari beszállítóként működő és a 364/2004/EK bizottsági rendelet hatálya alá
tartozó kis- és középvállalkozások üzleti terveihez nyújtott támogatás

Jogalap 70/2001/EK rendelet, Υπουργικές Αποφάσεις: 1339/74/23.1.2006 και
1340/75/23.1.2006

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás
összege

Az intézkedést 2006 januárjában tették közzé, az állami támogatást 17 millió
euróban állapították meg a 2000–2006-ra szóló „Versenyképesség” elnevezésű
operatív program időszakára

Maximális támogatási intenzitás 55 %-ig

Végrehajtás időpontja 2006. január

A támogatási program időtartama 2000–2006

A támogatás célja Az intézkedés célja az ipari beszállítás támogatása, címzettjei a feldolgozói-
parban működő kis- és középvállalkozások (KKV-k), melyek tevékenységük több
mint 50 %-át (legalább három egymást követő év átlagát tekintve) ipari beszállí-
tóként végzik termelési folyamataik és általános tevékenységeik korszerűsítése
céljából, 16 hónapig tartó átfogó terv keretében. Ipari beszállítóként működő
KKV-nak minősülnek azok a kis- és középvállalkozások, amelyek termékeiket
ipari megrendelő utasításai vagy tervei alapján és azok számlájára állítják elő,
ami révén e termékeket a megrendelő integrálni tudja késztermékébe

Érintett gazdasági ágazat (vagy
ágazatok)

A feldolgozóipar egésze, a következők kivételével:
– mezőgazdaság,
– halászat,
– akvakultúra,
– kivitelhez és értékesítéshez nyújtott támogatás,
– bizonyos ágazatok, melyekre külön korlátozások vonatkoznak (acél, hajó-

gyártás, gépjárműipar, szintetikus szálak, stb.)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministère du développement)
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας (Secrétariat général de l'industrie)
∆ιεύθυνση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (Direction des petites et moyennes entrep-
rises)
Directrice: κα Μ. Πετρουλάκη (Mme M. Petroulaki)
Tél. (30) 21 06 96 92 70
Fax (30) 21 06 96 92 40

Egyéb információk Társfinanszírozás céljára üzleti tervenként max. 1 200 000 EUR-t irányoznak
elő
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Támogatás száma XS 71/06

Tagállam Ciprus

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A külföldi kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáférés 2006. évi programja

Jogalap Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 2006 για επανα-
προκήρυξη για το 2006 των Προγραµµάτων που προκηρύχθηκαν από το Ίδρυµα
κατά την τριετία 2003-2005

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 Támogatás teljes
összege

Garantált kölcsönök

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

Igen: 75 %

Végrehajtás időpontja 2006.4.26.

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 [Fondation pour la promotion de la recherche]

Γωνία Απελλή και Νιρβάνα (Gonia Apelli kai Nirvana)
Άγιοι Οµολογητές, Λευκωσία (Agioi Omologites, Nicosia)
Τ.Κ. 23422
CY-1683 Λευκωσία (Nicosia)

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

Támogatás száma XS 72/06

Tagállam Ciprus

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A vezető külföldi tudósokkal folytatott kutatási együttműködés 2006. évi prog-
ramja

Jogalap Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 2006 για επανα-
προκήρυξη για το 2006 των Προγραµµάτων που προκηρύχθηκαν από το Ίδρυµα
κατά την τριετία 2003-2005

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 Támogatás teljes
összege

Garantált kölcsönök

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

Igen: 75 %

Végrehajtás időpontja 2006.4.26.
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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 (Fondation pour la promotion de la recherche)

Γωνία Απελλή και Νιρβάνα (Gonia Apelli kai Nirvana)
Άγιοι Οµολογητές, Λευκωσία (Agioi Omologites, Nicosia)
Τ.Κ. 23422
CY-1683 Λευκωσία (Nicosia)

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

Támogatás száma XS 112/05

Tagállam Litván Köztársaság

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A 2004-2006-ra vonatkozó egységes litván programozási dokumentum „Miškų
ūkis” elnevezésű vidékfejlesztési és halászati prioritási intézkedés „Az erdőirtás
és fakitermelés javítására és ésszerűsítésére irányuló beruházás” tevékenységi
terület

Jogalap Lietuvos Respublikos žemes ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr.
3D-437 „Dėl gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti pagal
Lietuvos 2004-2006 metu. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo
plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonę „Miškų ūkis“ patvirtinimo“ (Žin.,
2004, Nr. 121-4449).

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

Támogatási program Teljes éves összeg 0,2 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 2004. szeptember 1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2007. június 30-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

Egyéb szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19
LT-01 103 Vilnius

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Nem
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Támogatás száma XS 114/06

Tagállam Olaszország

Régió Valle d'Aosta autonóm tartomány

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Támogatás kis- és középvállalkozások részére tanácsadói szolgáltatás igénybevé-
teléhez a tartományi operatív program (POR) D3 intézkedésének Valle d'Aosta
tartomány strukturális intézkedései esetében történő alkalmazásához a 2000 –
2006 közötti időszak 3. célkitűzésének megvalósítása érdekében

Jogalap Deliberazione della Giunta regionale n. 2930 del 30.8.2004

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

Támogatási program Teljes éves összeg 0,15 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 2005.1.1.

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás alkalmazási időtartama

2005. június 30-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

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

Igen

– Feldolgozóipar Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve Regione Autonoma Valle d'Aosta — Assessorato attività produttive e politiche
del lavoro — Dipartimento industria, artigianato ed energia

Piazza della Repubblica, 15
I-11100 Aosta

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkének megfelelően az intézkedés
nem alkalmazható egyedi támogatásokra, vagy
megköveteli a Bizottság előzetes értesítését az
alábbi esetekben:
a) a teljes elszámolható költség eléri, vagy megha-

ladja a 25 millió EUR-t és

– a támogatás bruttó intenzitása eléri vagy
meghaladja az 50 %-ot

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

b) a támogatás teljes bruttó összege eléri, vagy
meghaladja a 15 millió EUR-t

Igen

Támogatás száma XS 120/05

Tagállam Ciprus

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Elsőrangú külföldi tudósokkal való kutatási együttműködési program

Jogalap Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας
ηµεροµηνίας 2.2.2005
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A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Teljes éves összeg 0,47 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: –75 %

Végrehajtás időpontja 2005. május 19.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

A kutatás területén az ajánlatok benyújtásának határideje 2005. október 7.

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

Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας (Fondation pour la promotion de la recherche)

Γωνία Απελλή και Νιρβάνα, (Gonia Apelli kai Nirvana)
Άγιοι Οµολογητές, (Agioi Omologites)
Τ.Κ. 23422
CY-1683 Λευκωσία (Nicosia)

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen: a támogatás felső
határa 170 000 EUR

Támogatás száma XS 133/06

Tagállam Olaszország

Régió Calabria

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Ösztönzők nyújtása kereskedelmi vállalkozásoknak az 1997. augusztus 7-i
266. sz. törvény 16. cikkének (1) bekezdése értelmében

Jogalap Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, art 31 quater;

Legge nazionale 7 agosto 1997, n. 266 art.16 comma 1;

Decreto dirigenziale 17 luglio 2007, n. 8983

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás
összege

Támogatási program Teljes éves összeg A teljes összeg
10 597 244,14 EUR-val
egyenlő a következő
tervezett kiadások
mellett: 2007-ben
1 000 000 EUR, 2008-
ban 9 597 244,14 EUR

Garantált kölcsönök Hitelkönnyítéseket nem
nyújtanak

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdése és 5. cikke
alapján

Igen

Végrehajtás időpontja 2006. július 21.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás alkalmazási időtartama

2006. december 31-ig
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A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

Egyéb szolgáltatások Igen, kereskedelmi szek-
tor

A támogatást nyújtó hatóság neve Regione Calabria

Via Massara, n. 2
I-88100 Catanzaro

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Nem

Támogatás száma XS 134/06

Tagállam Olaszország

Régió Calabria

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Vállalkozások szolgáltatások iránti keresletének növelését szolgáló beruházá-
sokhoz nyújtott támogatás – a POR Calabria 2000-2006 (Calabria Regionális
Operatív Program 2000-2006) 4.1.d komponense

Jogalap Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, art 31 quater;

Decreto dirigenziale 17 luglio 2007, n. 8982.

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás
összege

Támogatási program Teljes éves összeg A teljes összeg 3 mil-
lió EUR, amelyből a
tervezett kiadás 2007-
ben 1 millió, 2008-ban
2 millió EUR

Garantált kölcsönök Hitelkönnyítéseket nem
nyújtanak

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdése és 5. cikke
alapján

Igen

Végrehajtás időpontja 2006. július 21.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás alkalmazási időtartama

2006. december 31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

– feldolgozóipar Igen

egyéb feldolgozóipar Igen

pénzügyi szolgáltatások Igen

egyéb szolgáltatások Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve Regione Calabria

Via Massara, n. 2
I-88100 Catanzaro

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Nem
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Támogatás száma XS 135/06

Tagállam Olaszország

Régió Calabria

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Termelési rendszerek fejlesztését és az ágazatok egy szintre hozatalát szolgáló,
kis- és középvállalkozások által létrehozott innovációs központok a PIT terü-
letén – 4.2.b. komponens.

Jogalap Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, art 31 quater;

Decreto dirigenziale 17 luglio 2007, n. 8986.

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás
összege

Támogatási program Teljes éves összeg A teljes összeg
13 156 845 EUR-val
egyenlő a következő
tervezett kiadások
mellett: 2007-ben
3 000 000 EUR, 2008-
ban 10 156 845 EUR

Garantált kölcsönök Hitelkönnyítéseket nem
nyújtanak

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdése és 5. cikke
alapján

Igen

Végrehajtás időpontja 2006. július 21.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás alkalmazási időtartama

2006. december 31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

– feldolgozóipar Igen

egyéb feldolgozóipar Igen

egyéb szolgáltatások Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve Regione Calabria

Via Massara, n. 2
I-88100 Catanzaro

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Nem

Támogatás száma XS 136/06

Tagállam Olaszország

Régió Calabria

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Export konzorciumok által kezdeményezett anyagi és nem anyagi természetű
beruházások megvalósítása – a POR Calabria 2000-2006 4.2 rendelkezése.

Jogalap Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, art 31 quater;

Decreto dirigenziale 17 luglio 2007, n. 8986.
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A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Teljes éves összeg A teljes összeg
4 millió EUR, amelyből
az előrelátható kiadás
2007-ben 1 millió, 2008-
ban 3 millió

Garantált kölcsönök Hitelkönnyítéseket nem
nyújtanak

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 21.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Bizonyos ágazatokra korlátozott támogatás Igen

Egyéb feldolgozóipar Igen

Egyéb szolgáltatások Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Calabria

Via Massara, n. 2
I-88100 Catanzaro

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Nem

Támogatás száma XS 137/06

Tagállam Olaszország

Régió Calabria

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Kereskedelmi vállalatok által vidéki és hegyvidéki területeken kezdeményezett
beruházások – a POR Calabria 2000-2006 4.1 rendelkezése

Jogalap Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, art 31 quater;

Decreto dirigenziale 17 luglio 2007, n. 8985.

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

Támogatási program Teljes éves összeg A teljes összeg
5 millió EUR, amelyből
az előrelátható kiadás
2007-ben 2 millió, 2008-
ban 3 millió

Garantált kölcsönök Nem nyújtanak hitel-
könnyítéseket

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 21.
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A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Bizonyos ágazatokra korlátozott támogatás Igen

Egyéb szolgáltatások Igen, kereskedelmi ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Calabria

Via Massara, n. 2
I-88100 Catanzaro

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Nem
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