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A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Lazio régióban a gazdasági fejlődés, a szociális kohézió és a foglalkoztatás
támogatását szolgáló rendelkezések. A helyi termelési rendszerek, ipari és
beruházási körzetek azonosítása és szervezése

Jogalap Legge Regionale 19 dicembre 2001, n. 36 «Norme per l'incremento dello
sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Indivi-
duazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e
delle aree laziali di investimento», pubblicata sul supplemento ordinario n. 7 al
BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio) n. 36 del 29.12.2001
Regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 «Regolamento per il finanzia-
mento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di
investimento», e successive modificazioni ed integrazioni.

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

Összesen 7 500 000 EUR (valamennyi, a törvényben foglalt támogatásra, bele-
értve azokat a támogatástípusokat is, melyeket már XS 125/02 és XT/ 96/02
szám alatt bejelentettek)

Maximális támogatási intenzitás Kutatás és kísérleti fejlesztés:
1. Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés finanszírozása vissza nem térítendő támo-

gatás formájában a rendelkezésre álló pénzeszközök erejéig a legutóbb
módosított 70/2001/EK rendelet értelmében.

2. A támogatásokat ipari kutatás és kísérleti fejlesztés finanszírozásához
nyújtják a legutóbb módosított 70/2001/EK rendelet 2. cikkében foglalt
meghatározás szerint.

3. E támogatásokra a következő felső határok érvényesek:

a) ipari kutatás esetében az elszámolható költségek 60 %-a;
b) kísérleti fejlesztés esetében az elszámolható költségek 35 %-a;
c) ipari kutatást vagy kísérleti fejlesztést előkészítő műszaki megvalósítható-

sági tanulmányok esetében az elszámolható költségek 75 %-a;
d) az olyan tevékenységek esetében, amelyek egyaránt tartalmaznak ipari

kutatást és kísérleti fejlesztést, az a) és b) alpontokban meghatározott
százalékok súlyozott átlaga.

4. A 3. pont a), b) és d) alpontjában meghatározott támogatási intenzitásokat 5
százalékponttal megemelik, amennyiben az ipari kutatást, illetve a kísérleti
fejlesztést az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében
vett támogatási területen hajtják végre

A végrehajtás időpontja A támogatást a Lazio Tartomány Hivatalos Lapjában (BURL-Bollettino ufficiale
della Regione Lazio) történő közzétételt követően lehet igénybe venni

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Korlátlan, a támogatási programot azonban 2006. december 31-ig mentesí-
tették az EK-Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötele-
zettség alól; ekkor jár le a 70/2001/EK rendelet hatálya, amennyiben nem
hosszabbítják meg
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A támogatás célja A Lazio régió hatóságai által elismert ipari körzetekben, helyi termelési rendsze-
rekben és beruházási területeken folyó ipari kutatáshoz és kísérleti fejlesztéshez
nyújtott támogatás

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

Igen
a gazdasági tevékenységekre azokat a
szabályokat alkalmazzák, amelyeket
Lazio régió az ipari körzetekre, a helyi
termelési rendszerekre és a beruházási
területekre vonatkozóan meghatároz

A támogatást nyújtó hatóság neve Regione Lazio

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
I-00145 — Roma
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