
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások
engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 30/03)

A határozat elfogadásának időpontja 2007.12.4.

Támogatás száma N 308/07

Tagállam Finnország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin
palveluihin pk-yrityksille

Stöd till innovationsrådgivningstjänster och innovationsstödjande tjänster för
små och medelstora företag

Jogalap Valtionavustuslaki 688/2001, Laki yritystuen yleisistä ehdoista 786/1997

Statsunderstödslagen (FörfS 688/2001), Lagen om allmänna villkor för före-
tagsstöd (FörfS 786/1997)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Kutatás és fejlesztés, Kis- és középvállalkozások

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, Nem piaci körülmények között lebonyolított
tranzakciók

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 20 millió EUR

Tervezett támogatás teljes összege: 120 millió EUR

Támogatás intenzitása 100 %

Időtartam 2008.1.1.-2013.12.31.

Gazdasági ágazat Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Tekes — Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus
PL 69
FI-00101 Helsinki

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja 2007.12.4.

Támogatás száma N 309/07

Tagállam Finnország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Tuki nuorille innovatiivisille yrityksille

Stöd till nystartade innovativa företag
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Jogalap Valtionavustuslaki 688/2001, Laki yritystuen yleisistä ehdoista 786/1997

Statsunderstödslagen (FörfS 688/2001), Lagen om allmänna villkor för före-
tagsstöd (FörfS 786/1997)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Kutatás és fejlesztés, Kis- és középvállalkozások, Kockázati tőkebefektetés

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, Kedvezményes kamatozású kölcsön, Tőke-
juttatás

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 40 millió EUR

Tervezett támogatás teljes összege: 240 millió EUR

Támogatás intenzitása 100 %

Időtartam 2008.1.1.-2013.12.31.

Gazdasági ágazat Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Tekes — Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus
PL 69
FI-00101 Helsinki

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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