
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

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/C 296/05)

Támogatás száma XS 18/05

Tagállam Olaszország

Régió Molise

A támogatási program megnevezése A Molise 2000/2006 Regionális Célkitűzések Programja (POR) 4.1.4 rendelke-
zésében szereplő „garanciaalap”

Jogalap POR Molise 2000-2006 — Azione 4.1.4. Deliberazione della Giunta Regionale
Molise del 30 luglio 2004 n. 1105, cosi come modificata ed integrata dalla
Deliberazione della Giunta Regionale Molise del 27 agosto 2004 n. 1122

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

4 713 503 EUR az alkalmazási időszak egészére

Maximális támogatási intenzitás A támogatást bruttó és nettó támogatástartalommal nyújtják Molise régiónak a
87. cikk (3) bekezdésének c) pontjában megjelölt, valamint „phasing out” terü-
letei számára az érvényben lévő átváltási árfolyam figyelembevételével.

Ez nem sérti a vállalkozások azon jogát, hogy amennyiben lehetőségük van rá,
a csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai szerint döntsenek a támo-
gatás iránti kérelem mellett

Végrehajtás időpontja 2004. december 1-jétől (az alap kezelőinek kiválasztására szolgáló pályázat elbí-
rálásának, majd azt követően a támogatási program működésbe helyezésének
feltételezett időpontja)

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2008. december

A támogatás célja A közép- és hosszútávú hitelhez való hozzájutás megkönnyítése a pénzügyileg
és gazdaságilag egészséges kis- és középvállalkozások számára kölcsönökre és/
vagy más, befektetések megvalósítását célzó finanszírozási rendszerekre nyújtott
garanciák nyújtása által

Érintett gazdasági ágazat: – Ipar
– Kereskedelem
– Idegenforgalom
– Kézműipar
– Szolgáltatások a vállalkozások számára, az Ipari, Kereskedelmi és

Kézművesipari Minisztériumnak a 488/92 számú törvény végrehajtásáról
szóló 2000. július 14-i 900315 számú körlevelében és annak későbbi módo-
sításaiban szereplő jegyzékre hivatkozva

Megjegyzés Ki van zárva a támogatásból az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek
előállításához, feldolgozásához és forgalmazásához kapcsolódó valamennyi
tevékenység, illetve az exporthoz kapcsolódó tevékenységek, valamint az
importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött támoga-
tások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Molise
Assessorato alla Attività Produttive — Settore Industria

Via Roma, 84
I-86100 Campobasso
Tel. 0874-429825
Fax 0874-429853
Referente: Dr. Elvio Carugno
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Egyéb információk: 1. További irányadó hivatkozások a jelen támogatási program alkalmazására
vonatkozóan:
az 1260/1999/EK, 1783/1999/EK, 69/2001/EK, 70/2001/EK, 448/2004/EK
rendeletek;
a 2000. augusztus 8-i 2371/2000/EK bizottsági határozat;
a 2000/C7I/07/EK közlemény; a 2003. november 24-i 326. sz. törvény; a
385/1993 sz. törvényerejű rendelet; a 157/1995 sz. törvényerejű rendelet.

2. A támogatástartalom kiszámításának a jelen programban alkalmazott
módszertana követi a kkv-garanciaalap operatív rendelkezései VII. részének
tartalmát, a 662/1996 sz. törvény 2. cikke 100. bekezdése a) pontja, a
266/1997 sz. törvény 15. cikke és a 248/1999 sz. miniszteri rendelet értel-
mében.

3. Garanciaalapok felosztásának végrehajtását szakaszokban tervezik, azon
alapkezelők száma alapján, akik a pályázat kedvezményezettjei lesznek.

4. Az alap kezelői befizetik a számukra kijelölt alapszekcióba a rájuk bízott
közforrások legalább 20 %-át.

5. Az alap kezelőinek kiválasztására vonatkozó felhívást és az azokhoz kapcso-
lódó mellékleteket a tartományi gyűlésnek a fentiek szerint a jelen támoga-
tási program jogalapját képező, az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2004.
szeptember 16-i számában (181. sz. Kiegészítés 155086. sz. okmány) és a
Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM) című hivatalos közlöny 2004.
szeptember 23-i 19. számában közzétett határozatai hagyták jóvá.

6. A Molise Regionális Célkitűzések Programja (POR) 4.1.4. rendelkezésében
szereplő „garanciaalap” a POR egy új rendelkezésében (4.4. rendelkezés) is
szerepelni fog a félidőben történő újrafelosztás következtében, amelyet az
Európai Bizottság egy új határozattal fogad el. Mindazonáltal a 4.1.4. rendel-
kezés tartalma változatlan marad.

Támogatás száma XS 62/05

Tagállam Olaszország

Régió Regione Marche

A támogatási program megnevezése Egységes tervezési dokumentum 2000–2006, 2. célkitűzés, 1.1. intézkedés: Az
ipari- és kézműipari kkv-k termelési és környezetvédelmi beruházásainak támo-
gatása, 1.1.1 alintézkedés: Az ipari kkv-k termelési beruházásainak támogatása,
b3 intervenció, „a 488/99 törvény 54. cikke és az 57/2001 törvény 15 cikke által
módosított 598/94 törvény 11. cikke: könnyítések az ipari kutatás és a versenyt
megelőző fejlesztés számára”

Jogalap Docup Ob. 2 2000-2006

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás

Az intervenció számára tervezett pénzügyi keret a következő:

Rendes támogatás:
1 609 201 EUR a 2004. évre
695 399,50 EUR (becsült összeg a 2005. évre)
695 399,50 EUR (becsült összeg a 2006. évre)
Összesen 3 000 000 EUR

Átmeneti támogatás:
200 000 EUR a 2004. évre
Összesen 200 000 EUR

Beruházástípusok és támogatható
költségek:

18 hónapos időszakot nem meghaladó ipari kutatási és/vagy versenyt megelőző
fejlesztési projektek. A projekt költsége nem lehet kevesebb mint 100 000 EUR
és nem haladhatja meg az 1 000 000 EUR összeget.

A következő kiadások minősülnek támogathatónak:

– alkalmazotti költségek, kizárólag a ténylegesen a projekt érdekében végzett
tevékenységekért;

– a kutatási és fejlesztési tevékenységekre közvetlenül elszámolható általános
költségek;

– a projekthez annak időtartama alatt felhasznált újonnan beszerzett eszközök
és felszerelések költségei;

– kizárólag kutatási és/vagy fejlesztési tevékenységek céljára használt tanácsadói
és azokkal egyenértékű szolgáltatások költségei;

– kutatási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó anyagköltségek.

2006.12.6. C 296/27Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Maximális támogatási intenzitás A támogatás az alábbi formák egyikében adható:

a) vissza nem térítendő támogatás:

– a versenyt megelőző fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó támogatható
projektek költségeinek 25 %-a;

– az ipari kutatási tevékenységekhez kapcsolódó támogatható projektek
költségeinek 50 %-a;

b) kamattámogatás (a vissza nem térítendő támogatás mellett), az alábbi
jellemzőkkel rendelkező banki fionanszírozás mellett: 10 évet meg nem
haladó időtartam, amely legfeljebb 18 hónap és legalább a projekt időtarta-
mával egyenlő idejű előzetes amortizációt foglalhat magában, a kedvezmé-
nyezésre elfogadott projekt költségeinek 75 %-át nem meghaladó összegre és
a hozzájárulás a) pontban szereplő teljes összegénél nem alacsonyabb
összegre; a kamattámogatás összege:

– a támogatási kérelem benyújtásakor érvényben lévő referencia-kamatláb
80 %-a, olyan kkv-k részére, amelyek olyan, az EK-Szerződés 87. cikke (3)
bekezdése c) pontja értelmében mentességet élvező zónákban rendel-
keznek termelési egységekkel, amelyekben a projekt megvalósításra kerül.

– a referencia-kamatláb 50 %-a azon kkv-k részére, amelyek a régiónak nem
abban a részében rendelkeznek termelési egységekkel, ahol a projektet
megvalósítják. Mindenesetre a hozzájárulás nem haladhatja meg a
364/2004/EK határozat által a kutatás és fejlesztés számára előirányzott
felső értékhatárokat. Különösen olyan projektek esetében, amelyek ipari
kutatást és versenyt megelőző fejlesztési tevékenységeket foglalnak
magukban, a támogatás intenzitása nem haladhatja meg a két tevékeny-
ségtípus számára előirányzott támogatási intenzitásnak az egyes tevékeny-
ségtípusok költségeihez viszonyított súlyozott átlagát.

Végrehajtás időpontja Kizárólag a támogatási kérelem benyújtását követően eszközölt beruházások
támogathatók.

A támogatási program időtartama A támogatási program alkalmazásának időtartama a 2000–2006. időszakra
vonatkozó egységes tervezési dokumentum 2. célkitűzésének időtartamával
egyenlő.

A támogatás célja A kutatás előmozdítása Marche régió területén lévő, a 2. célkitűzésben szereplő
és a „Phasing Out” (fokozatos leépítés)-be sorolt ipari kkv-kban az ipari kutatási
tevékenység fenntartására és a versenyt megelőző fejlesztésre irányuló pénzügyi
támogatások odaítélésével, a közösségi keretrendszer meghatározásai szerint. A
program különösen az innovatív, a termelési folyamatba átvihető tudás
megszerzésére irányuló tevékenységek fenntartását célozza, amelyek felhasznál-
hatók olyan új termékek létrehozásához, amelyek javítják a vállalkozások
versenyképességét.

Érintett gazdasági ágazat: A C, D, E, F ágazatok (az Istat '91 osztályozás szerint), az állami támogatásokra
vonatkozó közösségi jogszabályok által meghatározott korlátozásokkal és kivé-
telekkel (többek között: exporttámogatás és a gépjárműipar támogatása). Kivé-
telt képeznek az EK-szerződéds I. mellékletében felsorolt termékek előállítá-
sához, feldolgozásához és forgalmazásához kapcsolódó tevékenységek

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Marche, Servizio Industria, Artigianato, Energia

Via Tiziano 44
I-60100 Ancona
Tel. 071 8061

Támogatás száma XS 65/05

Tagállam Dánia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Regionális kísérleti projektek magasan képzett szaktanácsadók foglakoztatására
(Regionale Videnpiloter)

Jogalap Lov om Teknologi og Innovation

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

A programra a költségvetésben 2005-re évi 12,9 millió dán DKK (1,2 mil-
lió EUR), és 2006-ra, 2007-re és 2008-ra évi 15 millió DKK (1,4 millió EUR)
különítettek el.

Maximális támogatási intenzitás Maximum 50 %, illetve projektenként maximum 145 000 DKK (20 000 EUR).
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Végrehajtás időpontja Az iránymutatásokat 2005-ben fogadták el, a támogatásokat 2005-től fizetik.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Az állami eszközöket 2008-ig kötötték le. Az egyedi támogatást 6 és 12 hónap
közötti futamidejű projektekre nyújtják.

A támogatás célja A magasan szakképzett alkalmazottak számának növelése olyan (100 főnél
kevesebb alkalmazottat foglalkoztató) kisvállalkozásokban, amelyek eddig nem
foglalkoztattak megfelelő szaktudással rendelkező alkalmazottakat, valamint az
ilyen vállalkozások és a kutatóintézetek közötti együttműködés javítása.

Érintett gazdasági ágazat Összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Videnskab

Bredgade 43
DK-1260 København K

Egyéb információ A támogatás egy magasan szakképzett alkalmazott (szaktanácsadó-ún. viden-
pilot) foglalkoztatására, valamint az adott vállalkozásban az általa végrehajtandó
fejlesztési projekthez kapcsolódóan kutatóintézetektől történő „szaktudás”
megrendelésére irányul. Az egyes fejlesztési projekteket az illetékes hatósá-
goknak előzetesen jóvá kell hagyniuk.

Támogatás száma XS 142/06

Tagállam Németország

Régió Freistaat Sachsen

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A szászországi tartományi környezetvédelmi és mezőgazdasági minisztérium
mezőgazdasági befektetési program (AFP) szerinti támogatásokról szóló irány-
elve,
21/2005, 2005. június 15., 2.1.3. pont az 5.1. ponttal összefüggésben
http://www.saxonia-verlag.de/recht-sachsen/08540bs.pdf

Jogalap Rahmenplan nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ vom 3. September 1969, neu gefasst
durch Bekanntmachung vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055), zuletzt geändert
durch Art. 2 des Gesetzes vom 2. Mai 2005 (BGBl. I S. 1527)

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

Támogatási program Teljes éves összeg 0,8 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás A támogatás teljes összege

Garantált kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2006

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége 2006.12.31.

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

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

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Landesanstalt für Landwirtschaft

Sörbigener Straße 3a
D-01326 Dresden

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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