
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

A tagállamok tájékoztatása az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak
nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet értel-

mében engedélyezett állami támogatásokról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/C 108/03)

Támogatás száma XS 55/07

Tagállam Olaszország

Régió Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban része-
sülő vállalkozás neve

Finanziamenti agevolati alle imprese artigiane a sostegno degli investimenti
aziendali

Jogalap Deliberazione della giunta regionale del 22 dicembre 2006, n. 3176 recante
adeguamento alla definizione di PMI e proroga di regimi di aiuto, relativamente al
titolo II, capo III (Finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali)
del decreto del presidente della Regione del 12 agosto 2005, n. 0272/Pres (Testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore
artigiano), già comunicato in esenzione (XS 111/03)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 3 millió EUR; tervezett támogatás teljes összege: –

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja 2007.1.1.

Időtartam 2008.12.31.

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

Gazdasági ágazat Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásra jogosult valamennyi
ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale attività produttive
Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano
Via Trento, 2
I-34132 Trieste

Támogatás száma XS 56/07

Tagállam Olaszország

Régió Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban része-
sülő vállalkozás neve

Concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a
valere sul Fondo di rotazione per le imprese artigiane
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Jogalap Deliberazione della giunta regionale del 22 dicembre 2006, n. 3176 recante
adeguamento alla definizione di PMI e proroga di regimi di aiuto, relativamente al
titolo II, capo I (Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli
Venezia Giulia) del decreto del presidente della Regione del 12 agosto 2005,
n. 0272/Pres (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a
favore del settore artigiano), già comunicato in esenzione XS 137/03.

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 1 millió EUR; tervezett támogatás teljes összege: –

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja 2007.1.1.

Időtartam 2008.12.31.

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

Gazdasági ágazat Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásra jogosult valamennyi
ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse economiche e finanziarie
Servizio risorse finanziarie
Corso Cavour, 1
I-34132 Trieste

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale attività produttive
Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano
Via Trento, 2
I-34132 Trieste

Támogatás száma XS 57/07

Tagállam Olaszország

Régió Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban része-
sülő vállalkozás neve

Finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del fondo speciale di rotazione a
favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia

Jogalap Decreto del presidente della Regione del 15 novembre 2006, n. 0354/Pres (regola-
mento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29,
in materia di criteri e di modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a
valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese
commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 1 millió EUR; tervezett támogatás teljes összege: –

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja 2006.12.29.

Időtartam 2008.12.31.

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

Gazdasági ágazat Pénzügyi szolgáltatások, Egyéb szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale attività produttive
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario
Via Trento, 2
I-34132 Trieste
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Támogatás száma XS 58/07

Tagállam Ausztria

Régió gesamtes Bundesgebiet

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban része-
sülő vállalkozás neve

Richtlinien des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit für die TOP-Tourismus-
Förderung 2007-2013, Teil A (TOP-Investition)

Jogalap Bundesgesetz über besondere Förderungen von kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU-Förderungsgesetz), BGBl. Nr. 432/1996 in der jeweils geltende
Fassung

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 18,5 millió EUR; tervezett támogatás teljes összege: –

Garantált kölcsönök: 15 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja 2007.1.1.

Időtartam 2013.12.31.

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

Gazdasági ágazat Egyéb szolgáltatások: Turizmus- és szabadidőipar

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA),
Abteilung V/4 (Tourismus-Förderungen)
Stubenring 1
A-1011 Wien

Támogatás száma XS 59/07

Tagállam Ausztria

Régió gesamtes Bundesgebiet

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban része-
sülő vállalkozás neve

Richtlinien des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit für die Jungunterneh-
merförderung in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2007-2013, Punkte 6.1
und 6.2.1

Jogalap Bundesgesetz über besondere Förderungen von kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU-Förderungsgesetz), BGBl. Nr. 432/1996 in der jeweils geltende
Fassung

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 0,8 millió EUR; tervezett támogatás teljes összege: –

Garantált kölcsönök: 2,3 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja 2007.1.1.

Időtartam 2013.12.31.

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

Gazdasági ágazat Egyéb szolgáltatások: Turizmus- és szabadidőipar

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA),
Abteilung V/4 (Tourismus-Förderungen)
Stubenring 1
A-1011 Wien
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