
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 275/08)

Támogatás száma XS 239/07

Tagállam Olaszország

Régió Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Servizi di consulenza forniti da consulenti esterni alle PMI

Jogalap Decreto del Presidente della Regione 0451/2001 e successive modifiche e integ-
razioni (già comunicato in esenzione XS 18/02)

Decreto del Presidente della Regione 0205 del 29 giugno 2007 che approva
modifiche ed integrazioni al DPREG 0441/2005 recante «Regolamento in
materia di incentivi concessi dalle CCIAA a favore del comparto industriale per
l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale» (oggetto della presente comu-
nicazione)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 9 millió EUR; tervezett támogatás teljes összege: –

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

Végrehajtás időpontja 2007.8.17.

Időtartam 2008.12.31.

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

Gazdasági ágazat Gépjárműipar, egyéb feldolgozóipar, mezőgazdasági termékek feldolgozása és
forgalmazása, egyéb szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale attività produttive
Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie
Via Trento, 2
I-34132 Trieste

Támogatás száma XS 241/07

Tagállam Olaszország

Régió Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a
valere sul Fondo di rotazione per le imprese artigiane

Jogalap Decreto del Presidente della Regione 0259/2003 (già comunicato in esenzione
XS 137/03) e successive modifiche e integrazioni (già comunicate in esenzione
XS 56/07)

Decreto del Presidente della Regione n. 0176/Pres. del 13 giugno 2007, che
approva modifiche e integrazioni al DPREG 0272/2005 (Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano),
con particolare riferimento al Titolo II, Capo I (Fondo di rotazione a favore delle
imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia) (oggetto della presente comunica-
zione)

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 2007.6.28.

Időtartam 2008.12.31.

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

Gazdasági ágazat Gépjárműipar, egyéb feldolgozóipar, mezőgazdasági termékek feldolgozása és
forgalmazása, szolgáltatások

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 artigianato
Via Trento, 2
I-34132 Trieste

Támogatás száma XS 258/07

Tagállam Spanyolország

Régió Navarra

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Convocatoria de Ayudas a la inversión en infraestructuras turísticas en el
período 2004-2007

Jogalap Bases reguladoras: Orden Foral no 374/2004, de 10 de diciembre (BON no 154,
de 24.12.2004)

Convocatoria (presupuesto y plazos de presentación): Orden Foral no 388/2004
de 24 de diciembre (BON no 157 de 31.12.2004) modificado por OF no

24/2005, de 4 de marzo (BON no 44 de 13 de abril de 2005) OF no 511/2005,
de 17 de noviembre (BON no 151, de 19.12.2005) por el que autoriza un incre-
mento de gasto. Nueva OF no 99/2006, de 27 de abril por la que se abre el
plazo de presentación de solicitudes 2006 y se autoriza el gasto (BON no 61, de
22.5.2006)
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A támogatási program keretében terve-
zett éves kiadás, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás
összege

Támogatási program Teljes éves összeg:

2005 1 173 975,00 EUR

2006 2 384 203,09 EUR (*)

2007 3 469 758,63 EUR (*)

Garantált kölcsönök —

Egyedi támogatás Teljes összege —

Garantált kölcsönök —

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2004-2007

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége 2007.6.30.

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

Egyéb (turisztikai) szolgáltatások Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Departamento de Cultura y Turismo — Institución Príncipe de Viana
Dirección General de Turismo
Navarrería, 39
E-31001 Pamplona (Navarra)

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

(*) Az itt szereplő számadatok az alábbi három okból kifolyólag nem felelnek meg az eredetileg közölteknek:
– az első bejelentésből tévedésből kimaradt az egyik, szintén a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tétel költségvetése, pedig a követ-

kező rendelet keretében elfogadták és kihirdették: BON 388/2004, de 24 de diciembre (BON no 157, de 31/12/04) modificado por
OF 24/2005, de 4 de marzo (BON no 44, de 13/04/05),

– december 19-én kihirdették és közzétették az OF 511/2005, de 17 de noviembre (BON no 151, de 19/12/05) rendeletet, amely
2006-ra és 2007-re jóváhagyta a kiadások emelését,

– 2006. május 22-én kihirdették az április 27-i OF 99/2006 rendeletet, amely jóváhagyta a 2006-os pályázatok benyújtásának határ-
idejét, valamint engedélyezte a vonatkozó kiadásokat 2006-ra és 2007-re.

Támogatás száma XS 266/07

Tagállam Spanyolország

Régió Comunidad Valenciana

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Plan de Implantación de Empresas en el Exterior

Jogalap Orden de 29 de diciembre de 2006, de la Consellería de Empresa, Universidad y
Ciencia, sobre concesión de ayudas a la implantación de empresas en el exterior
(DOGV no 5.427 de 12.1.2007)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 1,87 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 2013.12.31.
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Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

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

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Instituto Valenciano de la Exportación, IVEX S.A.
Plaza de América, 2-7o

E-46004 Valencia

Támogatás száma XS 267/07

Tagállam Málta

Régió —

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Skema ghall-Izvilupp ta' l- e-Business

Jogalap Att dwar il-Korporazzjoni Maltija ghall-Intrapriza (KAP 463)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 0,3 millió MTL; tervezett támogatás teljes összege: –

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

Végrehajtás időpontja 2007.9.1.

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

Malta Enterprise Corporation
Enterprise Centre
San Gwann SGN 09
Malta
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