
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 285/06)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS 91/06

Tagállam Hollandia

Régió Limburg

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

MKB+ Regeling

Jogalap Projectplan Pilot Gebiedsgericht Innovatiebeleid

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

Támogatási
program

Teljes éves összeg 2 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

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

Igen.

Az e program alapján nyújtott
támogatás tanácsadási tevékeny-
ségre vonatkozik. Külső tanács-
adók olyan szolgáltatásairól van
szó, amelyek nem minősülnek
folyamatos vagy időről időre
ismétlődő tevékenységnek, és
nem kapcsolódnak a vállalkozás
szokásos működési kiadásaihoz.
A támogatás felső határa a
70/2001/EK rendelet 5. cik-
kének a) pontja alapján a szol-
gáltatások költségének 50 %-a

Végrehajtás időpontja 2006.8.1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége 2007.12.31.

A 70/2001/EK rendelet felülvizsgálata után az intézkedést szükség esetén az
érintett előírásoknak megfelelően módosítják, és erről a Bizottságot értesítik.

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen.

A támogatás célja a limburgi
kkv-k körében az innováció
támogatása, ezen belül a kkv-k
és az oktatási és kutatóintézmé-
nyek közötti innovációs tanács-
adás és együttműködés támoga-
tása

Érintett gazdasági ágazat Kis- és középvállalkozások részére nyújtott
támogatásra jogosult valamennyi ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

NV Industriebank LIOF
Ing. H.C. Burks
Hoofd Ontwikkeling & Innovatie

Postbus 1310
6201 BH Maastricht
Nederland

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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Támogatás száma XS 111/06

Tagállam Hollandia

Régió Dél-Holland tartomány

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Airborne Composites B.V.

Jogalap Artikel 12 van de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland, 1 juni 2005

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

Támogatási
program

Teljes éves összeg

Garantált
kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg 293 416 EUR

Garantált
kölcsönök

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

Igen, az állami támogatás intenzi-
tása 50 % (ipari kutatás)

A végrehajtás időpontja A végrehajtás időpontja fenntartással 2006. június 13.; a támogatást a bejelentés
után folyósítják

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége 2007. december 31.

A 70/2001/EK rendelet felülvizsgálata után szükség esetén az intézkedést az
érintett rendelkezéseknek megfelelően módosítják, és erről értesítik a Bizott-
ságot

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

A kutatási és fejlesztési projekt célja
különféle területeken – például az
energiaszektorban és a tengeri olaj-
és gázkitermelésben – a kompozit
csőrendszerek és intelligens
anyagok alkalmazásával kapcsolatos
ismeretek bővítése és a technológiai
fejlesztés. Számos szektorban van
szükség az ismeretek bővítésére
olyan csövekkel kapcsolatban,
amelyek szélsőséges körülmények
között is működésképesek, és
képesek a cső környezeti ténye-
zőiről és állapotáról információkat
továbbítani. A kutatás a kompozit-
anyagokon, száltechnológián és
fejlett megmunkálási technológián
alapuló új technológia kifejleszté-
sére irányul. A tervezett termé-
kekkel kapcsolatban még hiányosak
az ismeretek, a megfelelő techno-
lógia sem áll rendelkezésre, így
kutatásuk és fejlesztésük jelenleg is
folyik. Ezenkívül a kompozita-
nyagok és a tervezett megmunkálási
technológiák együttes alkalmazá-
sával lehetővé válik az intelligens
anyagok és intelligens szenzorok
bevezetése is. Ez lehetőségeket nyújt
például a gyakorlati állapotfelügye-
leti alkalmazásra. Meg kell vizsgálni,
hogy ez műszaki szempontból
hogyan valósítható meg, és hogyan
befolyásolja a részletek megterve-
zését, a rendszerintegrációt és a
kompozit csőrendszer alkalmazását
a szóba jövő alkalmazási terüle-
teken
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Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó
támogatás

Igen

Egyéb feldolgozóipar Különböző szektorok beszállítási
tevékenységei

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Provincie Zuid-Holland

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Nederland

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 122/06

Tagállam Hollandia

Régió Zuidoost Nederland (Délkelet-Hollandia)

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Innovációs zóna:

– klaszterprogram

Jogalap Projectplan Pilot Gebiedsgericht Innovatiebeleid

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

Támogatási
program

Teljes éves összeg 1,4 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

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

Igen.

A támogatás célja egyrészt
tanácsadás, másrészt kísérleti
fejlesztési kutatás megvalósítása.

A tanácsadás esetében a maxi-
mális támogatási intenzitás a
70/2001/EK rendelet 5.
cikkének a) bekezdésével össz-
hangban 50 %.

A kísérleti fejlesztési kutatás
keretében nyújtott támogatás
maximális intenzitása a
364/2004/EK rendelet 5.
cikkének a) pontjával össz-
hangban 35 %

A végrehajtás időpontja 2006. július 1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége 2008. december 31.

Szükség esetén a 70/2001/EK, illetve a 364/2004/EK rendelet felülvizsgálata
után az intézkedést az érintett rendelkezéseknek megfelelően módosítják, és
erről a Bizottságot értesítik.

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen.

A támogatás célja a Délkelet-
Hollandiában működő kis- és
középvállalkozások klaszterkép-
zése és körükben az innovatív
(termék)fejlesztések előmozdí-
tása, különösen oktatási és kuta-
tóintézmények együttműkö-
désével.

A klaszterprogram értelmében a
támogatás kizárólag a kis- és
középvállalkozásokhoz kerülhet,
nem pedig a klaszterben részt
vevő egyéb szereplőkhöz.
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Érintett gazdasági ágazat Kis- és középvállalkozások részére nyújtott
támogatásra jogosult valamennyi ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

NV Industriebank LIOF
Ing. H.C. Burks
Hoofd Ontwikkeling & Innovatie

Postbus 1310
6201 BH Maastricht
Nederland

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 123/06

Tagállam Hollandia

Régió Zuidoost Nederland (Délkelet-Hollandia)

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Innovációs zóna:

– Piaci és megvalósíthatósági tanulmányok támogatása

Jogalap Projectplan Pilot Gebiedsgericht Innovatiebeleid

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

Támogatási
program

Teljes éves összeg 0,4 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

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

Igen.

A támogatás elsősorban a
tanácsadási tevékenységre
irányul. Külső tanácsadók által
végzett olyan szolgáltatásokról
van szó, amelyek nem
minősülnek folyamatos vagy
időről időre ismétlődő tevékeny-
ségnek, és nem kapcsolódnak a
vállalkozás szokásos működési
kiadásaihoz.

Az e mentesítési rendelet
alapján nyújtott támogatás
maximális intenzitása a
70/2001/EK rendelet 5. cikke a)
pontja alapján 50 %.

A műszaki megvalósíthatósági
tanulmányra vonatkozó tanács-
adásra nyújtott támogatás maxi-
mális intenzitása a
364/2004/EK rendelet 5. cik-
kének b) pontja alapján 75 %.

Az említett arányokat megha-
ladó támogatás a de minimis
támogatás kategóriájába esik.

Végrehajtás időpontja 2006. július 1.
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A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége 2008. december 31.

Szükség esetén a 70/2001/EK, illetve a 364/2004/EK rendelet felülvizsgálata
után az intézkedést az érintett rendelkezéseknek megfelelően módosítják, és
erről a Bizottságot értesítik.

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen.

A támogatás célja a délkelet-
hollandiai kis- és középvállalko-
zások körében történő klaszter-
képzés és innovatív (termék)fej-
lesztések előmozdítása, külö-
nösen oktatási és kutatóintéz-
mények együttműködésével.

A klaszterprogram értelmében a
támogatás kizárólag a kis- és
középvállalkozásokhoz kerülhet,
nem pedig a klaszterben részt
vevő egyéb szereplőkhöz

Érintett gazdasági ágazat Kis- és középvállalkozások részére nyújtott
támogatásra jogosult valamennyi ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

NV Industriebank LIOF
Ing. H.C. Burks
Hoofd Ontwikkeling & Innovatie

Postbus 1310
6201 BH Maastricht
Nederland

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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