
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 303/24)

Támogatás száma XS 108/06

Tagállam Hollandia

Régió Provincie Zuid-Holland

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Promolding 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 161 650 EUR

Garantált kölcsönök

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

Igen, az állami támogatás
intenzitása 60 % (ipari
kutatás)

A végrehajtás időpontja 2006.6.13. fenntartással; a támogatást a bejelentés után kezdik folyósítani

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége 2007. június 1.

A támogatás célja Kis- és középvállal-
kozás támogatása

Igen

A kutatási és fejlesztési projekt célja egy ipari hőcse-
rélőben alkalmazott szálerősítésű kompozitanyagokkal
kapcsolatos ismeretek bővítése és a technológia fejlesz-
tése.

Megvizsgálják, hogy a hőcserélők különböző műszaki
feltételei milyen műszaki és üzemi követelményeket
vonnak maguk után, például a hőmérséklet-, a
nyomáscsökkenés, és a hűtendő anyag vegyi összeté-
tele tekintetében. E követelmények szabják meg a
megfelelő kompozitanyagokra, a száltechnikára, a rész-
lettervezésre és a konstruktív tervezésre vonatkozó
kutatás irányát. Mivel nem egyöntetű, hanem szálalkal-
mazásos anyagról van szó, és fröccsöntési technikák is
szóba jöhetnek, fontos az anyagok közötti kölcsön-
hatás, a konstruktív tervezés és a kivitelezés módja, ám
mindezek szerepe ezidáig még nem ismert. Nem
ismert az anyagok kémiai ellenállása, algagátló viselke-
dése és élettartama. Ezenkívül a hővezetés és a
hőátadás szempontjából meghatározó a szálirány és a
szálvastagság. Ez a fém hőcserélőkhöz képest új és
előnyös tényező, de egyúttal nehézséget is jelent. A
fém hőcserélők jelenlegi generációjában ez nem játszik
szerepet. Továbbá ezeknél hagyományos összeépítési
technikákat alkalmaznak. A szálerősítésű kompozit-
anyagoknál ez az elem is ismeretlen. A projektben
több kutató és fejlesztő fél is részt vesz: anyagszakér-
tők, fröccsöntők, vegyi technológusok és folyamat-
szakértők. A projektben saját költségére és kockázatára
részt vesz az ECN oktatási és kutatóintézet, amely a
hőcserélő tervezésére vonatkozóan tudományos isme-
reteket bocsát rendelkezésre
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Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágaza-
tokra vonatkozó
támogatás

Igen

Egyéb feldolgozóipar Többek között az energiaágazathoz kapcsolódó beszál-
lítói tevékenység

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 109/06

Tagállam Hollandia

Régió Provincie Zuid-Holland

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Ferendi 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 276 052 EUR

Garantált kölcsönök

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

Igen, az állami támogatás
intenzitása 45 % (kísérleti
fejlesztési kutatás)

A végrehajtás időpontja 2006.6.13. fenntartással; a támogatást a bejelentés után kezdik folyósítani.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége 2007. július 1.

A támogatás célja Kis- és középvállal-
kozás támogatása

Igen

A kutatási és fejlesztési projekt célja az építőiparban
alkalmazott kompozitanyagokkal és -szerkezetekkel
kapcsolatos ismeretek bővítése és a technológia fejlesz-
tése. A kompozitokkal kapcsolatos ismeretek és tech-
nológia gyakran nagy értékű alkalmazásokra irányul.
Más alkalmazásokban más üzemi követelmények
merülnek fel, így az anyag, a gyanta- és száltechno-
lógia a műszaki jellemzőkhöz képest túl drága. A
projekt célja az építészetben és az építőipari ágazatban
alkalmazott kompozitanyagokkal és szerkezetekkel
kapcsolatos ismeretek bővítése és a technológia fejlesz-
tése: különösen a teherhordó szerkezetekről van szó. A
kutatás és fejlesztés ez utóbbi követelményre irányul.
A kérdéseket a gyakorlatban különböző felállások
alapján kutatják és vizsgálják. A vevők és a termelők
kevés vagy éppen semmiféle ismerettel és tapasztalattal
nem rendelkeznek az épületszerkezetekkel kapcso-
latban. Meg kell vizsgálni, mely műszaki követelmé-
nyek és jellemzők alapján minősíthetőek a kifejlesz-
tésre váró szerkezetek. Amennyiben ez megtörténik,
szabad az út a kompozitszerkezetek építőipari alkal-
mazása előtt. Itt azonban még nem tartunk, a projekt
célja, hogy egy lépéssel közelebb jussunk az alkalma-
záshoz. A projektben saját költségére és kockázatára
részt vesz a TNO Bouw, amely tudományos ismere-
teket bocsát rendelkezésre, és részt vesz az anyagok
vizsgálatában és minősítésében
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Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágaza-
tokra vonatkozó
támogatás

Igen

Egyéb feldolgozóipar Az építőiparhoz kapcsolódó beszállítói tevékenység

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 110/06

Tagállam Hollandia

Régió Provincie Zuid-Holland

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

N.V. ADO Den Haag

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 488 700 EUR

Garantált kölcsönök

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

Igen, az állami támogatás
intenzitása 45 % (kísérleti
fejlesztési kutatás)

A végrehajtás időpontja 2006.6.13. fenntartással; a támogatást a bejelentés után kezdik folyósítani

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége 2008. június 1. Szükség esetén a 70/2001/EK rendelet felül-
vizsgálata után az intézkedést az érintett rendelkezéseknek megfelelően módo-
sítják, és erről a Bizottságot értesítik

A támogatás célja Kis- és középvállal-
kozás támogatása

Igen

A kutatási és fejlesztési projekt célja az automatizált
tömegellenőrző rendszerekkel kapcsolatos ismeretek
bővítése és a technológia fejlesztése. A különböző új
érzékelő- és adatfeldolgozó technikák segítségével nyil-
vános helyen több ezer személy közül nagy bizton-
sággal és automatikusan ki lehet választani azokat a
személyeket, akik kihágást követtek el. Ehhez ipari
szinten fejleszteni kell az optikai és akusztikus érzéke-
léstechnológiát, az on-line automatikus adatgyűjtést és
adatfeldolgozást, és fejleszteni kell a védelmi technoló-
giát. Próbaberendezést kell kidolgozni, és az adatgyűj-
tést valósághű gyakorlati környezetben kell végezni.
Az adatgyűjtés és -feldolgozás célja az összetevők és a
rendszer részletes vizsgálatához és a fejlesztéshez szük-
séges ismeretek biztosítása. Az érzékelő-, adatgyűjtő-
és adatfeldolgozó-technológiát a TNO oktatási és kuta-
tóintézmény fejleszti ki, amely tudományos ismere-
teket bocsát rendelkezésre. A TNO felel a rendszer
laboratóriumi teszteléséért és a részrendszerek gyakor-
lati környezeti teszteléséért is. Az üzemi feltételekkel
kapcsolatos ismereteket az ADO Den Haag biztosítja,
a védelmi technológiát pedig egyéb érintett vállalkozók
dolgozzák ki
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Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágaza-
tokra vonatkozó
támogatás

Igen

Egyéb szolgáltatások A támogatott labdarúgó-egyesület által kidolgozandó
rendszer célja a szurkolói erőszak elleni fellépés

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 120/06

Tagállam Lettország

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Az EUREKA-program keretében megvalósuló projektekhez nyújtott támoga-
tások odaítélésére vonatkozó rendelkezések

Jogalap 2006. gada 13. jūnija MK noteikumi Nr. 479

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

Támogatási program Teljes éves összeg 0,569 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

Végrehajtás időpontja 2006. június 13.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége 2011.12.31.

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támo-
gatásra jogosult valamennyi ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Izglītības un zinātnes ministrija

Vaļņu iela 2
LV-1050, Rīga

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 140/05

Tagállam Magyarország

Régió Magyarország egész területe

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Sikeres Magyarországért vállalkozásfejlesztési hitelprogram – Kis- és középvál-
lalkozások beruházási támogatási alprogram

Jogalap A Magyar Fejlesztési Bank Rt. Igazgatóságának 79/2005. számú határozata

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

Támogatási program Teljes éves összeg

Garantált hitelek 940 millió EUR

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált hitelek

Maximális támogatási intenzitás A támogatás a rendelet 4. cikkének (2)-(6) bekez-
désével és 5. cikkével összhangban van

Igen
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Végrehajtás időpontja 2005. július 1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége: 2006. december 31.

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

Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság

Nádor utca 31.
H-1051 Budapest
http://www.mfb.hu

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 141/06

Tagállam Németország

Régió Niedersachsen, Landkreis Verden

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Carbox GmbH & Co. KG
Justus-von-Liebig-Straße 7-9
D-28832 Achim

Jogalap § 23 und 44 der Niedersächsischen Landesaushaltsordnung

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

Támogatási program Teljes éves összeg

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

121 500 EUR

Garantált kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2006.8.28.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége 2007.8.31.

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

Gépjárműipar Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH — NBank

Günther-Wagner-Allee 12-14
D-30177 Hannover

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 145/06

Tagállam Németországi Szövetségi Köztársaság

Régió Freie und Hansestadt Hamburg

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

dtp AG
Goldbekplatz 3-5
D-22303 Hamburg

Jogalap A Bizottság 2001. január 12-i 70/2001/EK rendelete az EK-szerződés 87. és 88.
cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő
alkalmazásáról (Az Európai Unió Hivatalos Lapja, 2001.1.13., L 10/33.)
Gesetz über die Kreditkommission vom 29.4.1997 (Hamburgisches Gesetz- und
Verordnungsblatt 1997, Nr. 18, Seite 133)
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A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás
összege

Támogatási program Teljes éves összeg

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

92 000 EUR

Garantált kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2006.9.6.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége: 2008.12.31.

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

Egyéb szolgáltatások Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Wirtschaft und Arbeit
Referat Finanzierungshilfen

Alter Steinweg 4
D-20459 Hamburg

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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