
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 111/06)

Támogatás száma XS 1/07

Tagállam Görögország

Régió Teljes terület

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Καθεστώς Ενισχύσεων. Ενίσχυση Επιχειρηματικών Σχεδίων σε Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις (συγκεκριμένων κλάδων) που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να επε-
κτείνουν τη δραστηριότητά τους στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού με
τη μορφή κυρίως οργάνωσης εκδρομών και πληρούν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
364/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Jogalap Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 70/01, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 364/2004
Εθνικό θεσμικό πλαίσιο

Ν. 2308/95, Ν. 2244/94, Ν. 2919/01, Ν. 3270/04
Το ΠΔ. 98/96, η υπ. αριθ. πρωτ. 503426/1.9.2006 και η υπ. αριθ. πρωτ. 503649/
26.10.2006 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ.

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

Az intézkedést 2006. szeptemberben jelentették be és a támogatást
3 250 000 EUR-val hozták létre a „Versenyképesség” működési program alkal-
mazási időszakán belül.

Maximális támogatási intenzitás 50 % szubvenció

Végrehajtás időpontja 2006. szeptember

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2000-2006

A támogatás célja Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatás, amelyek jelenleg alternatív
idegenforgalmi szolgáltatásokat nyújtanak vagy terveznek nyújtani azzal a céllal,
hogy sokszínűbbé tegyék és gazdagítsák az idegenforgalmat, miközben csök-
kentik az idegenforgalmi kereslettel kapcsolatos szezonális ingadozásokat.

Érintett gazdasági ágazat Egyéb szolgáltatások
Idegenforgalom – kapcsolódó vállalkozások, amelyek idegenforgalmi szolgáltatá-
sokat nyújtanak

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων
Vezető: F Gogolas
Τηλ. (30-210) 696 49 19

(30-210) 696 49 18
Φαξ (30-210) 691 30 20

Egyéb információ Minden egyes üzleti terv támogatható társfinanszírozott költségvetésének mini-
mális összege 40 000 EUR, a maximális összeg pedig 200 000 EUR.
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Támogatás száma XS 9/07

Tagállam Olaszország

Régió Sardegna

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Interventi finalizzati a consentire il risparmio energetico delle imprese

Jogalap – Art. 6, comma 4, lett. e), L. R. 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria regio-
nale anno 2006)

– Direttive di attuazione approvate con deliberazioni giunta regionale n. 22/5
del 24.5.2006 e n. 30/12 dell'11.7.2006

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

Támogatási program Teljes éves összeg: 1,5 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
50 % BTE (bruttó támo-
gatási egyenérték) (vagy
amennyiben 50 %-nál
alacsonyabb, a támogatás
nyújtásának időpontjában
hatályban lévő a regio-
nális támogatási térkép
által engedélyezett maxi-
mális mértékben)

Végrehajtás időpontja 2006.12.1.

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége: 2007.6.30.

A támogatás célja A szóban forgó intézkedés – beilllesztve az eltérő jellegű intervenciók keretébe, a
regionális ipari rendszer megszilárdulásának és innovációjának előmozdítása
céljából biztosítja támogatások nyújtását KKV-k számára a hatékonyságot és az
energiatakarékosságot célzó intervenciók támogatására, amelyek részben a
megújuló energiaforrások igénybevételén keresztül valósulnak meg, pusztán a
saját üzemi szükségletek kielégítésére.

Érintett gazdasági ágazat A 2002-es ISTAT besorolás C és D szakaszában tevékenykedő KKV-k

A támogatást nyújtó hatóság neve Regione autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Industria — Servizio Energia
Viale Trento, 69
I-09123 Cagliari

Egyéb információk Az kérelmező vállalkozásnak legalább három adóéves működést kell felmutatnia
és meg kell felelnie a támogathatóság alábbi kívánalmainak:

1. saját alkalmazottakkal kapcsolatosan nem alkalmaznak a kategória országos
kollektív szerződéseiből eredő feltételeknél rosszabb feltételeket;

2. nincs folyamatban peres eljárás, illetve zár alá helyezés;
3. nem állnak fenn indokok a vállalkozás megszüntetésére;
4. rendelkezésre állnak az Assessorato dell'Industria által szükségesnek tartott

technikai és adminisztratív felügyeletet lehetővé tévő eszközök.

Támogatás száma XS 11/07

Tagállam Görögország

Régió Teljes terület

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Καθεστώς ενισχύσεων
Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τουριστικών ΜΜΕ. Πρόγραμμα προώθηση της δι-
κτύωσης των τουριστικών ΜΜΕ (CLUSTERING) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 364/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Jogalap Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 70/01, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 364/2004
Εθνικό θεσμικό πλαίσιο
Ν. 2308/95, Ν. 2244/94, Ν. 2919/01, Ν.3270/04
Το ΠΔ. 98/96, η υπ. αριθ. πρωτ. 503253/25.7.2005 και η υπ. αριθ. πρωτ.
503649/26.10.2006 αποφάσεις του Προέδρου του ΕΟΤ
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A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás
összege

Az intézkedést 2006. júniusban jelentették be és a támogatást 15 000 000 EUR-
val hozták létre a „Versenyképesség” működési program alkalmazási időszakán
belül.

Maximális támogatási intenzitás 50 % szubvenció

Végrehajtás időpontja 2005. július

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2000-2006

A támogatás célja A kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése az idegenforgalom
összes ágában, a KKV-k üzleti terveinek támogatásán keresztül klaszterháló-
zatban való részvételükért, abból a célból, hogy javított vezetési szerkezettel
támogassák helyzetüket a piacon.

Érintett gazdasági ágazat Egyéb szolgáltatások
Idegenforgalom – kapcsolódó vállalkozások, amelyek idegenforgalmi szolgáltatá-
sokat nyújtanak. Az értesítési formanyomtatványban megjelölt ágazatok

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων
Vezető: F Gogolas
Τηλ. (30-210) 696 49 19
(30-210) 696 49 18
Φαξ (30-210) 691 30 20

Egyéb információ Minden egyes üzleti terv támogatható társfinanszírozott költségvetésének mini-
mális összege 300 000 EUR, a maximális összeg pedig 3 000 000 EUR.

Támogatás száma XS 13/07

Tagállam Olaszország

Régió Umbria

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

L. 1329/65 — Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili
o di produzione della Regione Umbria

Jogalap Deliberazione della giunta regionale del 20.12.2006 n. 2260

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

Támogatási program Teljes éves összeg 1 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
Kisvállalkozás: 15 % BTT;
az Umbria régióra vonat-
kozó DOCUP 2. célki-
tűzés által kijelölt terü-
letnek a regionális támo-
gatásra jogosult zónáiban
15 % BTT. Középvállal-
kozás: 7,5 % BTT; az
Umbria régióra vonat-
kozó DOCUP 2. célki-
tűzés által kijelölt terü-
letnek a regionális támo-
gatásra jogosult zónáiban
7,5 % BTT
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Végrehajtás időpontja 2007.1.1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége: 2007.6.30.

A támogatás célja Az Umbria régióban a 2. célkitűzés által kijelölt és a phasing-out területeken
tevékenykedő kis- és középvállalkozások beruházási műveleteihez nyújtott támo-
gatás. Az e támogatási program által célzott beruházások gyári új szerszámgépek
vagy gyártóberendezések beszerzésére vagy lízingelésére vonatkoznak, amelyek
egységára vagy összára meghaladja az 1 000 EUR-t és az 1329/65. számú
törvény 1. cikkében meghatározott jelzéssel vannak ellátva. A gépek vásárlási
szerződésének meg kell felelnie az 1329/65. számú törvény által előírtaknak, és
a nevezett törvény 3. cikkében előírt nyilvántartásban szerepelnie kell.

Érintett gazdasági ágazat Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támoga-
tásra jogosult valamennyi ágazat:

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Umbria — Giunta regionale — Servizio Politiche di sostegno alle
imprese
Via Mario Angeloni, 61
I-06100 Perugia

Támogatás száma XS 14/07

Tagállam Olaszország

Régió Umbria

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

L. 598/94 art. 11 — Agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnolo-
gica, tutela ambientale, innovazione organizzativa e commerciale e sicurezza sul
lavoro della Regione Umbria

Jogalap Deliberazione della giunta regionale del 20.12.2006 n. 2260

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

Támogatási program Teljes éves összeg 0,2 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
Kisvállalkozás: 15 % BTE;
azokon a területeken,
amelyek jogosultak az
Umbria Régió Egységes
Tervezési Dokumentum
2. célkitűzése szerinti
operatív területeknek járó
regionális támogatásra:
15 %-os BTE. Középvál-
lalkozás: 7,5 % BTE;
azokon a területeken,
amelyek jogosultak az
Umbria Régió Egységes
Tervezési Dokumentum
2. célkitűzése szerinti
operatív területeknek járó
regionális támogatásra:
7,5 % -os BTE
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Végrehajtás időpontja 2007. január 1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége: 2007. június 30.

A támogatás célja A 2. célkitűzés és a phasing out területein Umbria Régió kis- és középvállalko-
zások által megvalósított beruházásainak támogatása. A támogatás lehetővé teszi
az Olaszországban vagy külföldön gyártott, gyárilag új szerszámgépek és gyártó-
berendezések beszerzésének vagy lízingjének megkönnyítését, amelyek egységen-
kénti, illetve összköltsége meghaladja az 1 millió EUR értéket, ideértve a gépi
rendszereket, a kiegészítő részegységeket, valamint az anyagok kezelésére, szállí-
tására és emelésére szolgáló rögzített vagy részben mozgó berendezéseket
(daruk, szállítóhidak, targoncák, szállítószalagok stb.), amelyek a létesítmény
területén vagy a gyártócsarnokon belül üzemelnek, a teljes konyha berendezé-
seket (a bútorok és a nem közvetlenül hozzá tartozó berendezési tárgyak kivéte-
lével) valamint a légkondicionáló berendezéseket betegápoló otthonok, szállodák,
éttermek, kávéházak, stb. részére. A szerszámgépeket, illetve a gyártóberendezé-
seket az ország területén kell használni, és nem kerülhetnek kiszámlázásra a
vásárlási-, illetve a lízing szerződés megkötését megelőzően.

A támogatás nem folyósítható köznyilvántartásban szereplő közúti, vízi és légi
járművek esetében.

Érintett gazdasági ágazat Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támoga-
tásra jogosult valamennyi ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Umbria — Giunta regionale — Servizio Politiche di sostegno alle
imprese
Via Mario Angeloni, 61
I-06100 Perugia
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