
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 275/12)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS 28/05

Tagállam Franciaország

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Piackutatási költségekre nyújtott adójóváírás

Jogalap Articles 244 quater H, 199 ter G, 220 I et 223 O i du code général des impôts
(article 23 de la loi de finances pour 2005)

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

Támogatási program Teljes éves összeg 25 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 egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

nem korlátozott időtartamú

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása igen

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

igen

Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás nem

Valamennyi szolgáltatás igen

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban

Támogatás száma XS 113/05

Tagállam Litván Köztársaság

Régió Litvánia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A 2004-2006-ra vonatkozó egységes litván programozási dokumentum „A
vidéki területek adaptációjának és fejlődésének előmozdítása” elnevezésű vidék-
fejlesztési és halászati prioritási intézkedés „A mezőgazdaság és a kapcsolódó
ágazatok diverzifikációja átfogó gazdasági tevékenységek elérése és alternatív
bevételi források létrehozása érdekében” és „A vidéki turizmus és kézműves-
tevékenység ösztönzése” tevékenységi területei

Jogalap Lietuvos Respublikos žemes ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr.
3D-445 „Dėl Gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti pagal
Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros
ir žuvininkystės prioriteto priemones“ Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros
skatinimas veiklos sritis „Žemes ūkio ir artimų ekonomines veiklos sektorių
įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonomines veiklos pobūdžio ir alternatyviu.
pajamų šaltinių“ bei „Kaimo turizmo ir amatu skatinimas“, patvirtinimo (Zin.,
2004, Nr. 121-4457)

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

Támogatási program Teljes éves összeg 1,7 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
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Végrehajtás időpontja 2004. augusztus 10.

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 Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Lietuvos Respublikos žemes ūkio ministerija

Gedimino pr. 19
LT-01 103 Vilnius

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Nem

Támogatás száma XS 138/06

Tagállam Spanyolország

Régió Cataluña

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Támogatás a melléktermékekből és selejtből újrafelhasználás útján nyert
anyagok fogyasztásának ösztönzésére

Jogalap Resolución MAH/2577/2006, de 19 de julio, por la que se aprueban las bases
y se hace pública la convocatoria de subvenciones destinadas a impulsar el
consumo de materias recuperadas y subproductos. (DOGC núm. 4689 de
2.8.2006)

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

Támogatási program Teljes éves összeg 4 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes éves összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)-(6) bekezdésével, valamint
az 5. cikkel összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2006.8.2.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2007. december 31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott
támogatásra jogosult ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Agencia Residuos de Cataluña

Dr. Roux, n. 80
E-08017 Barcelona

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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