
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások
engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/C 29/02)

A határozat elfogadásának időpontja 2006.12.6.

Támogatás száma N 314/06

Tagállam Dánia

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Jogalap Lovforslag Nr. L174

Az intézkedés típusa Támogatásnak nem minősülő intézkedés

Célkitűzés Foglalkoztatás

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Tervezett éves kiadás 25 millió DKK; Tervezett támogatás teljes összege 25 millió
DKK

Támogatás intenzitása Támogatásnak nem minősülő intézkedés

Időtartam 2006.8.1.-2010.8.1.

Gazdasági ágazat Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Skatteministeriet
Nicolai Eigtvedsgade 28
DK-1402 København K

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja 2006.12.20.

Támogatás száma N 440/06

Tagállam Olaszország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Misure a favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese —

modifiche al regime di aiuto N 715/1999

Jogalap Legge 14 maggio 2005, articolo 8

Delibera CIPE del 15.7.2005 «Modalità di funzionamento del fondo rotativo per
il sostegno alle imprese»

Decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con Ministro delle
Finanze recante nuovi criteri e modalità per la concessione e derogazione delle
agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate.

Circolare esplicativa n. 980902 del 23.3.2006

Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23.6.2006
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Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Regionális fejlesztés, Kis- és középvállalkozások

Támogatás formája Kedvezményes kamatozású kölcsön, Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 1,579 millió EUR

Támogatás intenzitása 50 %

Időtartam Végrehajtás vége 2006.12.31.

Gazdasági ágazat Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministero dello sviluppo economico

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja 2006.5.11.

Támogatás száma N 526/05

Tagállam Lengyelország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Pomoc regionalna udzielana przez gminy na wspieranie nowych inwestycji i
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

Jogalap Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz uchwały rad
gmin podejmowane na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych. Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania przez
gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych
miejsc pracy związanych z nową inwestycją

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Regionális fejlesztés

Támogatás formája Adókedvezmény

Költségvetés Tervezett éves kiadás 100 millió PLN

Támogatás intenzitása A régiótól függően 30, 40 vagy 50 % (valamint 15 %-os bónusz kkv-k részére).
A gépjárműágazat esetében a vonatkozó támogatási plafon 30 %-a. A nagyberu-
házások támogatási intenzitását a nagyberuházások regionális támogatásának
multiszektorális keretrendszerét meghatározó dokumentum 21. pontja szerint
kell megállapítani

Időtartam Végrehajtás vége 2006.12.31.

Gazdasági ágazat Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

—

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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A határozat elfogadásának időpontja 2006.12.22.

Támogatás száma N 789/06

Tagállam Németország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Forschungsprogramm „Bauforschung und -technik für eine nachhaltige Stadt-
und Raumentwicklung”

Jogalap Haushaltsgesetz, Einzelplan 30, Kapitel 3006, Titel 68302

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Kutatás és fejlesztés

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Tervezett éves kiadás approx. 0,5 millió EUR; Tervezett támogatás teljes összege
1 millió EUR

Támogatás intenzitása 100 %

Időtartam 2007.1.1.-2008.12.31.

Gazdasági ágazat Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Bundesministerium für Bildung und Forschung
Hannoversche Str. 28-30
D-10115 Berlin

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja 2006.12.21.

Támogatás száma N 790/06

Tagállam Németország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Innovative Arbeitsgestaltung und Dienstleistungen

Jogalap Haushaltsgesetz des Bundes, Einzelplan 30; Kapitel 3002; Titel 68513

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Kutatás és fejlesztés

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Tervezett éves kiadás 22,6 millió EUR; Tervezett támogatás teljes összege 90,5
millió EUR

Támogatás intenzitása 100 %

Időtartam 2007.1.1.-2010.12.31.

Gazdasági ágazat Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Bundesministerium für Bildung und Forschung
Hannoversche Str. 28-30
D-10115 Berlin

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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