
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 111/07)

Támogatás száma XS 25/07

Tagállam Olaszország

Régió Sardegna

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Pacchetti Integrati di Agevolazione per le PMI operanti nei settori dell'industria,
dell'artigianato e dei servizi

Jogalap Legge regionale n. 7/2005 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione», art. 11;

Direttive di attuazione approvate con Deliberazione della Giunta Regionale
n. 49/22 del 28.11.2006 «Strumenti di incentivazione ai sensi della Legge
Regionale n. 7/2005», art. 11

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

Támogatási program Teljes éves összeg: 150 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4., 5., 5.b), 5.c), 5.d) cikkével össz-
hangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2006. december 20.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége: 2006. december 31.

A támogatás célja – a vállalkozások hatékony támogatása vállalati fejlesztési programjaik végrehaj-
tásában;

– a meglévő és kialakulóban lévő termelési rendszerek megerősítése, fejlesztve
az egyes vállalkozások versenyképességének színvonalát technológiai és szer-
vezési innovációk bevezetése, valamint a humántőke szakképzettségének javí-
tása által;

– új vállalkozói kezdeményezések kialakulásának támogatása és vonzerejének
növelése a regionális gazdaság stratégiai ágazataiban.

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

– szénbányászat Igen

– a teljes feldolgozóipar Nem

vagy

acél Nem

hajógyártás Nem

szintetikus szálak Nem

gépjárműipar Nem

egyéb feldolgozóipar Igen

– minden szolgáltatás Nem

vagy

szállítási szolgáltatások Nem

pénzügyi szolgáltatások Nem

egyéb szolgáltatások Igen
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato alla Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del territorio

via Mameli, 88
I-09123 Cagliari

Egyéb információk A támogatások összege nem haladhatja meg az Európai Bizottság által jóváha-
gyott regionális támogatási térkép által előírt maximális támogatási intenzitást.

Támogatás száma XS 42/07

Tagállam Olaszország

Régió Friuli Venezia Giulia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Fondo di Rotazione per Iniziative Economiche

Jogalap Delibera del Comitato di Gestione del F.R.I.E. del 20.12.2006 «Criteri operativi
del Comitato F.R.I.E.»

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

Támogatási program Teljes éves összeg 4 millió EUR (1)

Garantált kölcsönök Nincs előírva

Egyedi támogatás Nincs előírva

Nincs előírva

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2007. január 1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége: 2013. december 31.

A támogatás célja KKV-k támogatása Igen

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

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Comitato di Gestione del Fondo di Rotazione per Iniziative Economiche

Via Locchi 19
I-34123 Trieste
Tel. (39) 040 319 75 09
frie@mediocredito.fvg.it

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

(1) Az állandó mennyiségű éves finanszírozás és a referencia-kamatláb, illetve a kedvezményes kamat közötti állandó különbség feltétele-
zése alapján becsült összeg (a 2005/2006 év átlaga).

Támogatás száma XS 49/07

Tagállam Olaszország

Régió Regione Marche

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Diffusione dell'innovazione e della ricerca per lo sviluppo precompetitivo di
filiera

2007.5.17.C 111/14 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Jogalap Programma Regionale di Azioni innovative del FERS 2000-2006 «Innovazione e
Sviluppo Sostenibile come fattori identificativi per la Competitività Regionale
(ISSOCORE)». Azione 7.1 «Diffusione dell'Innovazione e della ricerca per lo
sviluppo precompetitivo di filiera». Sub-azione A «Ricerca industriale e sviluppo
precompetitivo»

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

Az intervenció pénzügyi kerete 1 145 000 EUR, amit 2008-ig kell kiadásként
igazolni.

Maximális támogatási intenzitás A tervezett támogatás az ipari kutatási tevékenységek támogatható kiadásainak
45 %-ából és a versenyt megelőző fejlesztési tevékenységek támogatható kiadá-
sainak 35 %-ából áll 250 000 EUR felső határig.

Mindenesetre a hozzájárulás nem haladhatja meg a 364/2004/EK bizottsági hatá-
rozat által a kutatás és fejlesztés számára előirányzott felső értékhatárokat.

Végrehajtás időpontja A közzététel feltételezett időpontja: 2007. január

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Issocore, innovációs intézkedések regionális programja – 18 hónap

A támogatás célja A kutatási és fejlesztési tevékenységek előmozdítása olyan beavatkozások segítsé-
gével, amelyek képesek az innováció keresletének és kínálatának összehangolá-
sára és a marche-i KKV-k vállalkozói kreativitásának és innovációra irányuló
hajlandóságának ösztönzésére a technológiai termelési ágazatok területén a regio-
nális termelési rendszer fejlesztése és versenyképessége szempontjából stratégiai
fontosságú ágazatokban.

Ezeket a célkitűzéseket a marche-i rendszerre fordított különös figyelemmel
kísérik egy olyan megközelítés szerint, amely pozitív hatást gyakorol a kritikus
állapotokra és a regionális lehetőségekre olyan logikai rendszerek elősegítése
által, amelyek az innováció kiváló technológiájú csomópontok hálózatán alapuló,
közös célok alapján integrált programok megvalósítására képes kormányzás
megteremtésére irányulnak.

Az intézkedés különösen a következőket ajánlja:

– a méretnövekedés elősegítése új társulási és intervenciós együttműködési
formák segítségével;

– a technológiaátadás ösztönzése, segítve a vállalkozásokat abban, hogy új tech-
nológiákat sajátítsanak el és újfajta képességek birtokába jussanak;

– a termékek innovációjának elősegítése azáltal, hogy az intervenciókat a fejlett
ágazatokra és technológiákra összpontosítják;

– szakképesítés nyújtása a tervezési tevékenységekben részt vevő alkalmazottak
számára és friss diplomával rendelkező, fiatal szakemberek és egyetemi
kutatók kirendelése az intervenciók alkalmával.

Beruházástípusok és támogatható költ-
ségek

A KKV-k csoportjai által végrehajtott ipari és versenyt megelőző fejlesztési kuta-
tási projektek (a 2005. április 18-i miniszteri rendelet meghatározása szerint)
2008. június 30-ig, egyetemek, állami kutatóintézetek, a technológiai innováció
és a technológiaátadás központjainak közreműködésével.

Minden egyes támogatható projekt teljes összege meg kell haladja a
240 000 EUR összeget.

Támogathatók a személyzet vonatkozásában felmerülő költségek, a tanácsadás,
az ismeretszerzés, a felszerelések, az általános működtetési költségek, amelyeket
a vállalkozások a támogatási kérelmek benyújtását követően viselnek.

Érintett gazdasági ágazat A feldolgozó gazdasági tevékenységek C, D, E, F ágazatai és néhány azokhoz
kapcsolódó szolgáltatás az állami támogatásokra vonatkozó közösségi jogszabá-
lyok által meghatározott korlátozásokkal és kivételekkel.

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Marche, Servizio Industria, Artigianato, Energia
Via Tiziano 44
I-60100 Ancona
Tel. (39) 071 806 37 02
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Támogatás száma XS 61/07

Tagállam Németország

Régió A 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozó támoga-
tási térkép (2005. október 31-i állapot):

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/XS61_07%20DEU
%20WLAL.pdf

D-támogatási területek; valamint közhasznú, nem egyetemi, gazdasági kutatóinté-
zetek támogatása A- és C-támogatási területeken is (az Európai Bizottság 2006.
november 8-i, a németországi támogatási térképről szóló határozatával össz-
hangban (HL C 295., 2006.12.5., 6. o.))

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA),
36. Rahmenplan: Teil II A — Gewerbliche Wirtschaft (einschließlich gemein-
nützige außeruniversitäre wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen).

Jogalap Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ (GA) vom 12 Mai 1969

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

Támogatási program Teljes éves összeg 60 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 2007.1.1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége: 2008.6.30.

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

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

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Bayern

Regierung von Niederbayern
Regierungsplatz 540
D-84028 Landshut

Regierung der Oberpfalz
Emmeramsplatz 8/9
D-93047 Regensburg

Regierung von Oberfranken
Ludwigstraße 20
D-95444 Bayreuth

Berlin

Investitionsbank Berlin
Bundesallee 210
D-10719 Berlin

Brandenburg

InvestitionsBank des Landes Brandenburg
Postfach 90 02 61
D-14438 Potsdam
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Bremen

BIG Bremer Investitions-Gesellschaft mbH
Kontorhaus am Markt
Langenstraße 2-4
D-28195 Bremen

BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung
GmbH
Am Alten Hafen 118
D-27568 Bremerhaven

Hessen

InvestitionsBank Hessen AG (IBH)
Schumannstraße 4-6
D-60325 Frankfurt am Main

Niederlassung Wiesbaden
Abraham-Lincoln-Str. 38-42
D-65189 Wiesbaden

Niederlassung Kassel
Kurfürstenstr. 7
D-34117 Kassel

Mecklenburg-Vorpommern

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Mecklenburg-
Vorpommern
Johannes-Stelling-Str. 14
D-19048 Schwerin
Tel. 0385 588/0
Fax 0385 588/5861
E-mail: poststelle@wm.mv-regierung.de

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern
Hauptsitz Schwerin
Werkstraße 213
D-19061 Schwerin
Tel. 0385 6363-0
Fax 0385 6363-1212
E-mail: info@lfi-mv.de.

Niedersachsen

Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH
Günther-Wagner-Allee 12-14
D-30177 Hannover
Tel. 30031-0
E-mail: info@nbank.de

Nordrhein-Westfalen

NRW.Bank
Johanniterstraße 3
D-48145 Münster
Tel. 0251 91741-0
E-mail: info-westfalen@nrwbank.de

Rheinland-Pfalz

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH
Holzhofstraße 4
D-55116 Mainz

Saarland

Ministerium für Wirtschaft und Arbeit
Franz-Josef-Röder-Straße 17
D-66119 Saarbrücken
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Sachsen

Sächsische Aufbaubank — Förderbank
Pirnaische Straße 9
D-01069 Dresden

Sachsen-Anhalt

Investitionsbank Sachsen-Anhalt
Domplatz 12,
D-39104 Magdeburg

Schleswig-Holstein

Investitionsbank Schleswig-Holstein
Fleethörn 29-31
D-24103 Kiel

Für Anträge gem. Ziff. 5.1.3 und 5.1.4:
Wirtschaftsförderung und Technologietransfer GmbH (WTSH)
Lorentzendamm 24
D-24103 Kiel

Thüringen

Thüringer Aufbaubank (TAB)
Gorkistraße 9
D-99084 Erfurt

mit ihren Regionalbüros:
Regionalbüro Suhl
Am Bahnhof 3
D-98529 Suhl

Regionalbüro Gera
Friedrich-Engels-Str. 7
D-07545 Gera

Regionalbüro Nordhausen
Hüpedenweg 52
D-99734 Nordhausen

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 62/07

Tagállam Németország

Régió Kreise Herzogtum Lauenburg, Pinneberg (ohne Insel Helgoland), Segeberg,
Stormarn im Bundesland Schleswig-Holstein

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Richtlinie für die einzelbetriebliche Investitionsförderung im Rahmen des
Zukunftsprogramms Wirtschaft aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regio-
nale Entwicklung für Vorhaben kleiner und mittlerer Unternehmen im südlichen
Schleswig-Holstein („Investitionsförderung im Hamburg-Rand-Raum“)

Jogalap – Regelungen der Europäischen Union für Förderungen aus dem Europäischen
Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE),

– Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) Schleswig-
Holstein.

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

Támogatási program Teljes éves összeg
(várhatóan)

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2007. január

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2008.6.30., tervezik a program meghosszabbítását

A támogatás célja Munkahelyteremtést illetve munkahelyek megőr-
zését szolgáló beruházási támogatások kis- és
középvállalkozások részére. A beruházások esetében
teljesülnie kell az ún. elsődleges hatásnak.

Igen.

Kizárólagosan.

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

Igen

Megjegyzések A támogatási programot teljes mértékben az ERFÁ-
ból fogják finanszírozni és része Schleswig-Holstein
2007–2013 időszakra szóló operatív program-
jának.

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Investitionsbank Schleswig-Holstein

Fleethörn 29-31
D-24103 Kiel

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

vö: jogalap hivatkozá-
saival.
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