
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 245/09)

Támogatás száma XS 170/07

Tagállam Hollandia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Spinnovation Analytical BV

Jogalap Kaderwet EZ, Subsidieregeling pieken in de delta aanloopjaar 2006, Subsidiere-
geling pieken in de delta aanloopjaar 2006 Oost Nederland, Programmadocu-
ment Werk maken van Kennis Oost Nederland.

Voor de bijdrage van de provincie Gelderland: Statennotitie 'Gelderland kiest
voor groei', Subsidieregeling SEB (Sociaal Economisch Beleid) 2006, Algemene
subsidieregeling Gelderland 1998.

Bijdrage provincie Overijssel: Algemene Subsidieverordening provincie Overijssel.

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

– A támogatás teljes összege: 2 009 095,30 EUR
– Ebből:
– Gazdasági Minisztérium: 1 004 547,65 EUR
– Gelderland tartomány: 502 273,82 EUR
– Overijssel tartomány: 502 273,82 EUR

Maximális támogatási intenzitás 56,4 %

Végrehajtás időpontja 2007.5.29.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

A támogatás egyszeri kifizetés formájában történik

A támogatás célja Kutatás, fejlesztés és innováció

Érintett gazdasági ágazat Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásra jogosult valamennyi
ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerie van Economische Zaken

Postbus 20101
2500 EC Den Haag
Nederland

Provincie Gelderland
Postbus 9090
Nederland

Provincie Overijssel
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Nederland

Egyéb információ Az Európai Bizottság jóváhagyta az „Omnibus” támogatási intézkedést (N 56/07).
A „Pieken in de Delta” támogatási keret ennek a bejelentett intézkedésnek a része.
Az említett projekt tulajdonképpen nem igényel előzetes jóváhagyást, mivel
megfelel a KKV-k mentességi rendeletében előírt feltételeknek
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Támogatás száma XS 175/07

Tagállam Lengyelország

Régió Województwo Wielkopolskie, Powiat Ostrowski

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Program pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przed-
siębiorców na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego z tytułu nowych
inwestycji

Jogalap Art. 18 ust. 2 pkt 8 i 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Art. 2, art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 ze zmianami)

Uchwała Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XXXVIII/534/2006 z dnia
28 lutego 2006 r.

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

Támogatási program Teljes éves összeg 1 millió EUR

Garantált kölcsönök —

Egyedi támogatás Teljes összeg —

Garantált kölcsönök —

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

Igen

A végrehajtás időpontja 2006.5.8.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége 2006.12.31.

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

— Szénbányászat Igen

— A teljes feldolgozóipar

vagy

Acél Igen

Hajógyártás Igen

Szintetikus szálak Igen

Gépjárműipar Igen

— Egyéb szolgáltatás (szintetikus szálak, halá-
szat)

Igen

— Valamennyi szolgáltatás (kivéve: több mint
500 m2 hasznos területen végzett kereske-
delem, ingatlanhasznosítás, benzinkutak)

vagy

Szállítási szolgáltatás Igen

— Egyéb szolgáltatás (kivéve: több mint 500 m2

hasznos területen végzett kereskedelem,
ingatlanhasznosítás, benzinkutak)

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Al. Powstańców Wielkopolskich 18
PL-63-400 Ostrów Wielkopolski

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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Támogatás száma XS 176/07

Tagállam Hollandia

Régió Provincie Gelderland, Provincie Overijssel

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Stevens Idé Partners BV

Jogalap Kaderwet EZ, Subsidieregeling pieken in de delta aanloopjaar 2006, Subsidiere-
geling pieken in de delta aanloopjaar 2006 Oost Nederland, Programmadocu-
ment Werk maken van Kennis Oost Nederland.

Voor de bijdrage van de provincie Gelderland: Statennotitie 'Gelderland kiest
voor groei', Subsidieregeling SEB (Sociaal Economisch Beleid), Algemene subsi-
dieregeling Gelderland 1998.

Bijdrage provincie Overijssel: Algemene Subsidieverordening provincie Overijssel.

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 78 750 EUR

Gazdasági Minisztérium:
39 375 EUR

Provincie Gelderland:
19 687,50 EUR

Provincie Overijssel:
19 687,50 EUR

Garantált kölcsönök —

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

Igen,

25 %

Végrehajtás időpontja 2007.5.9.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2007.5.9-ig (Egyszeri támogatás-folyósítás)

Célkitűzés KKV-k támogatása Igen

(Kutatás, fejlesztés és inno-
váció)

Gazdasági ágazat Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támo-
gatásra jogosult valamennyi ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerie van Economische Zaken

Postbus 20101
2500 EC Den Haag
Nederland

Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Nederland

Provincie Overijssel
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Nederland

Egyéb információ Az „Omnibus” támogatási intézkedést a Bizottság jóváhagyta (N 56/07).

Az említett projekt tulajdonképpen nem igényel előzetes jóváhagyást, mivel
kielégíti a KKV-k mentességi rendeletében előírt feltételeket. A támogatás nyújtá-
sára ezért kerülhetett sor a Bizottság előzetes engedélye nélkül
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Támogatás száma XS 177/07

Tagállam Hollandia

Régió Provincie Gelderland, Provincie Overijssel

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Smart Tip B.V.

Jogalap Kaderwet EZ, Subsidieregeling pieken in de delta aanloopjaar 2006, Subsidiere-
geling pieken in de delta aanloopjaar 2006 Oost Nederland, Programmadocu-
ment Werk maken van Kennis Oost Nederland.

Voor de bijdrage van de provincie Gelderland: Statennotitie 'Gelderland kiest
voor groei', Subsidieregeling SEB (Sociaal Economisch Beleid), Algemene subsi-
dieregeling Gelderland 1998.

Bijdrage provincie Overijssel: Algemene Subsidieverordening provincie Overijssel.

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás

Költségvetés Tervezett éves kiadás: –;

Tervezett támogatás teljes összege: 0,38524 millió EUR:

Gazdasági Minisztérium: 192 620 EUR

Provincie Gelderland: 96 310 EUR

Provincie Overijssel: 96 310 EUR

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban (50,43 %)

Végrehajtás időpontja 2007.4.19.

Időtartam 2007.4.19-ig (Egyszeri támogatás-folyósítás)

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások (Kutatás, fejlesztés és innováció)

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

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerie van Economische Zaken

Postbus 20101
2500 EC Den Haag
Nederland

Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Nederland

Provincie Overijssel
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Nederland

Egyéb információ Az „Omnibus” támogatási intézkedést a Bizottság jóváhagyta (N 56/07).

Az említett projekt tulajdonképpen nem igényel előzetes jóváhagyást, mivel
kielégíti a KKV-k mentességi rendeletében előírt feltételeket. A támogatás nyújtá-
sára ezért kerülhetett sor a Bizottság előzetes engedélye nélkül

Támogatás száma XS 178/07

Tagállam Finnország

Régió Koko maa, lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Yrityksen kehittämisavustus
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Jogalap Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (1336/2006), valtioneu-
voston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (675/2007)

Lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006),
statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
(675/2007)

Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (1336/2006)

(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061336)

Lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006)

(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061336)

Asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (675/2007)

(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070675)

Förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
(675/2007)

(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070675)

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

Támogatási program Teljes éves összeg 30 millió EUR

(Az e támogatási program
címén megítélt támogatás
teljes összege hozzávetőleg
évi 30 millió EUR, amely
egyaránt tartalmazza az
Európai Regionális Fejlesztési
Alaptól érkező, illetve a
állami költségvetésből nyúj-
tott állami támogatást)

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 2007.6.18.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége 2008.12.31.

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

Kauppa- ja teollisuusministeriö

PL 32
FI-00023 Valtioneuvosto
E-mail: kirjaamo@ktm.fi
Tel. (358-9) 160 01

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 180/07

Tagállam Olaszország

Régió Lazio

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Agevolazioni per investimenti per innovazione tecnologica, tutela ambientale,
innovazione organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui luoghi di
lavoro
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Jogalap Legge 27.10.1994, n. 598, articolo 11 e s.m.i.

Decreto legislativo 31.3.1998, n. 112, articolo 19

Decreto legislativo 31.3.1998, n. 123

Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12.1.2001 e s.m.i.

Deliberazione della giunta regionale n. 1670 del 13.12.2002, come modificata
con deliberazione della giunta regionale n. 985 del 10.10.2003

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

Támogatási program Teljes éves összeg 25 millió EUR

Garantált kölcsönök —

Egyedi támogatás Teljes összeg —

Garantált kölcsönök —

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

Igen,

a hozzájárulás nem halad-
hatja meg az érvényben levő
közösségi előírás által előírt
maximumokat

Végrehajtás időpontja 2007.6.28.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Korlátlan, a támogatási programot azonban 2008. június 30-ig mentesítették az
EK-Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól;
ezen időpontban jár le a 70/2001/EK rendelet hatálya a módosítás alapján

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen,

a támogatás célja a műszaki
innovációval, környezetvé-
delmmel, szervezeti és üzleti
innovációval és a munka-
helyi biztonsággal fogalal-
kozó beruházási programok
segítése

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi kis- és középvállalkozások részére
nyújtott támogatásra jogosult ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Lazio — Assessorato della piccola e media impresa, commercio e artigi-
anato
Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212
I-00147 Roma
Tel. (39) 06 51 68 37 75
Fax (39) 06 51 68 37 73
E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Egyéb információk Ez a támogatási program a Bizottság által a XS 45/03 szám alatt regisztrált
támogatási programot módosítja. Célkitűzései az azéival megegyeznek, ugyanar-
ra a jogalapra támaszkodik, s a jelen dokumentum küldési dátumának hatályával
annak helyébe lép

Támogatás száma XS 181/07

Tagállam Spanyolország

Régió Comunidad Foral de Navarra

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Régimen de ayudas a la inversión industrial de las PYME en la zona no incluida
en el mapa de ayudas regionales
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Jogalap Orden Foral no 156/2007, de 17 de mayo, del Consejero de Industria y Tecno-
logía, Comercio y Trabajo, B.O.N. no 71 de 8.6.2007

Orden Foral no 177 /2007 de 7 de junio, del Consejero de Industria y Tecno-
logía, Comercio y Trabajo, B.O.N. no 74 de 15.6.2007

Of 156: http://www.cfnavarra.es/bon/076/F0708461.htm

Of 177: http://www.cfnavarra.es/bon/076/F0709439.htm

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

Támogatási program Teljes éves összeg 9 millió EUR

Garantált kölcsönök —

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

—

Garantált kölcsönök —

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

Igen

A végrehajtás időpontja 2007.6.11.

A program, illetve az egyedi támogatás
nyújtásának időtartama

Ha az EU nem hosszabbítja meg, 2008.6.30-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Az érintett gazdasági ágazat(ok) Minden olyan ágazat, amely jogosult a kis- és
középvállalkozások részére nyújtott támogatásra

A támogatás csak bizonyos ágazatokra korláto-
zódik

Igen

A CNAE 93/NACE szerinti C és D ágazatba
tartozó gyártóipari vállalkozások az agrár-élelmi-
szeripari vállalkozások kivételével, a szállítás
(CNAE 63400), valamint az ipari háttérszolgálta-
tások (CNAE K)

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Gobierno de Navarra
Departamento de Industria

Parque Tomas Caballero, 1
E-31005 Pamplona — Navarra
Tel. (34) 848 42 76 54
E-mail: spromoci@cfnavarra.es

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 215/07

Tagállam Spanyolország

Régió Galicia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

IG135: Identificación de necesidades tecnológicas, desarrollo de soluciones
técnicas y organizativas comunes y utilización de servicios avanzados compar-
tidos por grupos de pymes.

Jogalap Real Decreto no 1579/2006, de 22 de diciembre (BOE no 29, de 2 de febrero),
por el que se establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del programa
de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (Innoempresa)
2007-2013.

Resolución de 9 de mayo de 2007 (DOG no 96, de 21 de mayo de 2007) por la
que se da publicidad a las bases reguladoras del Programa de Apoyo a la Innova-
ción de las Pequeñas y Medianas Empresas (Programa Innoempresa) en Galicia.

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 4,555598 millió EUR; tervezett támogatás teljes összege: –

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban
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Végrehajtás időpontja 2007.7.17.

Időtartam 2013.12.31.

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

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

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

A 3 000 000 EUR-t elérő vagy annál alacsonyabb összegű támogatások odaítélé-
sében az Igape vezérigazgatója, míg a 3 000 000 EUR összeget meghaladóak
esetében az Igape elnöke az illetékes

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n
E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
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