
A tagállamok jelentése az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyúj-
tott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági

rendelettel összhangban nyújtott állami támogatásokról

(2005/C 137/09)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma: XS 93/03

Tagállam: Olaszország

Régió: Trento autonóm járás

A támogatási program megnevezése: Vállalatoknak nyújtott
támogatás (kis- és középvállalkozások)

Jogalap: Legge provinciale 12 luglio 1993 n. 17 e s.m.; rela-
tivo regolamento di attuazione approvato con delibera di
Giunta provinciale n. 1664 di data 30 giugno 2000 e s.m.
Norma di proroga da inserire nel disegno di legge finanziaria.

A támogatási program keretében tervezett éves
kiadás: Nem haladhatja meg a 4 500 000 eurót (az éves költ-
ségvetésben elkülönítve).

Maximális támogatási intenzitás: A támogatási program a
280/98 állami támogatás hatályának meghosszabbítását jelenti,
az 1998. április 20-án 703/98-D112/ES/pc iktatószámmal indí-
tott értesítési eljárás szerint. Az SG (98) D/7787 iktatószámú
levélben 1998. szeptember 18-án érkezett engedély különböző
fajtájú támogatásokról szól.

A. Tanácsadás (a 70/2001/EK rendelet 5. cikkével össz-
hangban)

Információ szolgáltatás: adatbankokon és informatikai rend-
szereken keresztül beszerezhető információkhoz való
hozzájutás elősegítése. A támogatási rendelkezés maximális
intenzitása 50 %.

Alapszolgáltatások: a vállalkozás egy vagy több részlegéről
részletes vizsgálat készül, a támogatás a költségek 30 %-át
fedezi

Szakszolgáltatás: a vállalkozás piaci jelenlétének, szerveze-
tének és technológiájának fejlesztésére irányul, a támogatás
a költségek 40 %-át fedezi.

Stratégiai irányokhoz kapcsolódó specifikus szolgáltatások:
céljuk a járási fejlesztési program célkitűzéseinek megvalósí-
tása (a vállalkozás minősége, új típusú vállalkozási filozófia,
integráció) és a kisvállalkozások esetében a támogatás a
költségek maximum 50 %-át, a középvállalkozások esetében
maximum 45 %-át fedezi.

B. Beruházások: (a 70/2001/EK rendelet 4. cikkével össz-
hangban),

amelyek a bevizsgáló laboratóriumok és minőségvizsgáló
szervezetek által megvalósított beruházások támogatására
irányulnak a kisvállalkozások esetében a támogatási forma a
költségek15 %-át fedezi, a középvállalkozások esetében a
7,5 %-ot Amennyiben a beruházást kisvállalkozások konzor-
ciuma valósítja meg, a támogatás mértéke a költségek 15 %-
a, a középvállalkozások által létrehozott konzorciumok
esetében a támogatás maximális mértéke 7,5 %.

A végrehajtás időpontja: 2004. január 1-jétől.

A támogatási program időtartama: 2004. január 1-jétől
2006. december 31-ig.

A támogatás célja: A KKV-k és a KKV-k által létrehozott
konzorciumok beruházásainak és tanácsadás beszerzésének
támogatása.

Érintett gazdasági ágazat(ok): Minden ágazat, figyelembe
véve a közösségi rendelkezésekbe foglalt korlátozásokat (azaz,
kivéve az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek
termelésével, feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos
tevékenységeket).

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Provincia Autonoma di Trento (Trento autonóm járás)
Piazza Dante 15
38100 Trento – Italia

Támogatás száma: XS140/03

Tagállam: Olaszország

Régió: Marche

A támogatási program megnevezése címe: Egységes Terve-
zési Dokumentum 2. célkitűzés 2000-2006 – 1.1. rendelkezés:
Az ipari és kisipari KKV-k termelési és környezetvédelmi
beruházásainak támogatása az 1.1.1. alpont értelmében. Az
ipari KKV-k termelési beruházásainak támogatása: b2 támo-
gatás, az 598/94 törtvény 11. cikke értelmében: műszaki inno-
vációs, környezetvédelmi, szervezet-megújítási, kereskedelmi és
munkavédelmi célú beruházások támogatása.

Jogalap: Docup Ob. 2 2000-2006

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás:

Rendes támogatás

2001-ben 788 835,00 euró

2002-ben 831 006,00 euró

2003-ban 989 370,60 euró

összesen 2 609 211,60 euró
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Átmeneti támogatás
2001-ben 268 149,60 euró per
2002-ben 431 879,10 euró per
2003-ban 402 292,20 euró per
összesen 1 102 320,90 euró

Rendes támogatás
2004-ben 3 028 405,00 euró
2005-ben 3 221 452,00 euró
2006-ban 1 600 855,00 euró

Átmeneti támogatás
2004-ben 411 207,00 euró
2005-ben 32 622,00 euró

Maximális támogatási intenzitás: A 70/2001 rendelettel
összhangban a támogatások alábbi mértékét alkalmazzuk: a
kisvállalkozások számára 15 % BTI, a középvállalkozások
számára 7,5 % BTI; az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdése c)
pontja hatálya alá eső területeken a kisvállalkozások számára a
támogatás részesedése 8 %-os NTI + 10 %-os BTI-nek felel
meg, a középvállalkozások számára 8 %-os NTI + 6 %-os BTI
kerül alkalmazásra

A végrehajtás időpontja: Az Európai Bizottság Szolgálatai
által adott tájékoztatás alapján az utolsó kedvezményezett költ-
ségeit a pályázat kihirdetése időpontjától lehet támogatni. Kizá-
rólag a támogatási kérelem benyújtásának kelte után megvalósí-
tott beruházásoknak lehet támogatást megítélni.

A támogatási program időtartama: A támogatási program
időtartama megegyezik a 2000-2006 2. Egységes Tervezési
Dokumentum időtartamával.

A támogatás célja: A támogatás címzettjei a 2. célkitűzés és a
„Phasing Out” (fokozatos leépítés)-ba sorolt, Marche Régió terü-
letén lévő ipari KKV-k.

Érintett gazdasági ágazat: C, D, E, F ágazat (az Istat '91 beso-
rolása szerint) a közösségi szabályozásnak az állami támogatá-
sokra vonatkozó kivételek és korlátozások figyelembe vételével
(ide tartoznak az exporttámogatások és a gépjárműipar támoga-
tása). Kivételt képeznek az EK-Szerződés I. mellékletében felso-
rolt termékek termelésével, feldolgozásával és forgalmazásával
kapcsolatos tevékenységek.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: Regione Marche,
Servizio Industria e Artigianato (Marche Régió, Ipari és Kisipari
Osztály), Via Tiziano 44, 60100 Ancona – tel. 0718061

Egyéb információ: Az XS 140/2003 támogatási program
időtartamának meghosszabbításáról van szó.
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