
A tagállamok által közölt információk az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalko-
zásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK

bizottsági rendelettel összhantban nyújtott állami támogatásokról

(2005/C 153/07)

(EGT vonatkozású szöveg)

A támogatás száma: XS21/02

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Veneto

A támogatási program megnevezése: A szervezeti és keres-
kedelmi innováció ágazataiban végzett beruházásokhoz nyúj-
tott támogatások.

Jogalap:
– 1994.10.27-i 598. sz. törvény 11. cikke

– 1998.03.31-i 123. sz. törvényerejű rendelet

– 1999.12.23-i 488. sz. törvény 54. cikkének (3) bekezdése

– 1998.03.31-i 112. sz. törvényerejű rendelet 19. cikke

– Veneto Tartomány Végrehajtó Bizottságának 2002.12.31-i
3971. sz. rendelete és a hozzá mellékelt formanyomtatvá-
nyok.

A program keretében tervezett éves kiadás: (millió euró-
ban)

2002 2003 2004 2005 2006

10 10 10 10 10

Maximális támogatási intenzitás:

A támogatási intenzitások a megengedett maximális intenzitási
határértékek között lehetnek.

5 %-os referencia-kamatlábat feltételezve a műveletekhez a BTE
formában kifejezett intenzitások a következők

– 7,1 BTE az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pont-
jában foglalt kivételszabály alá tartozó térségekben lévő KKV-
kra.

– 5,7 BTE a tartományi terület egyéb térségeiben lévő KisV-
okra.

– 2,8 ESL a tartományi terület egyéb térségeiben lévő KözépV-
okra.

A kamattámogatást az állandó tőkerészletekben folyósított
finanszírozás törlesztési terve alapján kell számítani.

A végrehajtás időpontja: 2002.02.09

A program időtartama: 2006.12.31-ig

A támogatás célja: A KKV-kban a technológiák fejlesztésének
és terjesztésének támogatása szervezeti és kereskedelmi innová-
cióba eszközölt beruházások finanszírozása révén.

Érintett gazdasági ágazatok:

A támogatásban az alábbi ágazatokban működő KKV-k része-
sülnek

– ércbányászat;

– gyáripar;

– áramtermelés és –szolgáltatás;

– építkezések;

– informatika és ehhez kapcsolódó tevékenységek;

– a szilárd hulladékok, ipari szennyvizek és hasonlók megsem-
misítése.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Veneto Tartomány
Ipari Igazgatóság
Corso del Popolo, 14
30172 Mestre (VE)

Támogatás száma: XS35/03

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Gwynedd megye, Wales

A támogatási program célja vagy az egyedi támogatásban
részesülő cég neve: Gwynedd Business Development Package

Jogalap: Section 2 (1) of the Local Government Act 2000

A program alapján tervezett éves kiadások vagy a cégnek
nyújtott támogatás teljes összege:

2003 – 384 870,00 GBP

2004 – 532 870,00 GBP

2005 – 545 260,00 GBP

Ez a finanszírozás legfeljebb 203 olyan KKV-t fog támogatni,
amelyek megfelelnek a KKV csoportmentességi rendelet I.
melléklete fogalommeghatározásának.

Maximális támogatási intenzitás:

A maximális támogatási intenzitás 50 % lesz. A legtöbb kére-
lemre a támogatás 5000 GBP lesz, azonban kivételes esetekben
megfontolásra kerülhet legfeljebb 50.000 GBP összegű támo-
gatás, amennyiben más forrásokból támogatás nem áll rendel-
kezésre.

A támogatás beruházási költségekre fog szólni (87.cikk (3)
bekezdésének a) pontja – 35 % + 15 %), az üzleti tervezés ésa
marketing esetének kivételével, amelyeknél a tanácsadói költsé-
gekre is kiterjedhet.
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Végrehajtás időpontja: 2003. február 1.

A program vagy az egyedi támogatás odaítélésének időtar-
tama: 2005 november

A támogatás célja: A támogatás célja a Gwynedd-ben [a 87.
cikk (3) bekezdésének a) pontja hatálya alá tartozó terület]
működő KKV-k versenyképességének és munkahelyteremtő
képességének javítása új termékek kifejlesztése és az üzleti
folyamatok javítása révén. A célok tanácsadói támogatással és
tőkebefektetéssel fognak megvalósulni. A program 160 létező
KKV támogatását és 63 új KKV létrehozását tűzi célul, ezzel
200 új munkahelyet teremtve és 256 létező munkahelyet bizto-
sítva.

Érintett gazdasági ágazat(ok):

Minden ágazat, kivéve.

– szénbányászat

– acél

– hajógyártás

– szintetikus szálak, textil & ruházat

– gépjárműipar,

– mezőgazdaság

– Élelmiszer-feldolgozás

– Kiskereskedelem

– Idősek otthonai és betegápoló otthonok

Az odaítélő hatóság neve és címe:
Colin Morris
Planning and Economic Development Department
Gwynedd Council
Council Offices
CAERNARFON
Gwynedd LL55 1SH

Támogatási határozat száma: XS51/03

Tagállam: Belgium

Régió: Flandria

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Tanácsadási csekkek
(adviescheques) – a flamand kis- és középvállalkozások által
igénybe vett külső tanácsadói szolgáltatások támogatására
vonatkozó program

Jogalap: Besluit van de Vlaamse regering van 14 februari 2003
betreffende de adviescheques. Dit besluit valt onder het toepas-
singsgebied van de Verordening (EG) nr. 70/2001 van de
Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van
artikel 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine
en middelgrote ondernemingen, en eventuele latere wijzigingen
van deze verordening.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás
összege: A „Tanácsadási csekkek” előirányzat keretében az
összes támogatott szektor számára jóváhagyott teljes költségve-
tési keret évi 5 millió eurót tesz ki.

A támogatás maximális intenzitása:

A kis- és középvállalkozásoknak szánt támogatás maximális
intenzitása a tanácsadási csekk összértékének 50 %-át teszi ki.

A kis- és középvállalkozások a rendelkezésre álló költségvetési
kereten belül egyenként legfeljebb 820 darab, a tervek szerint
30 EUR értékű tanácsadási csekket, vagy 24 600 EUR maxi-
mális összegnek megfelelő tanácsadási csekket igényelhetnek
egy naptári évben.

Végrehajtás időpontja: 2003. március 5.

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának
időtartama: Az első fázisban 3 évig érvényes és hatályos a ren-
delet, ezt követően az előirányzat értékelésére kerül sor. Utána
a miniszter arról dönthet, hogy a hatékonyságra, a közigazga-
tási prioritásokra és a költségvetés lehetőségeire való tekintettel
meghosszabbítja-e, módosítja-e, vagy pedig megszünteti-e a
rendeletet.

A támogatás célja:

Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott elfogadható árú és jó
minőségű külső vállalkozási tanácsadás támogatását célzó
előirányzatról van szó. Gyakorlatban ezek a vállalkozások
kerülik a külső tanácsadás igénybevételét egyrészt magas ára
miatt, másrészt azért, mert véleményük szerint a tanácsadás
nem elégíti ki az ő szükségleteit, vagy egyszerűen eddig nem
szereztek tudomást ilyen külső szaktanácsadás hozzáférhetősé-
géről.

Jó minőségű vállalkozási tanácsadás biztosítása érdekében a
független Tanácsadási és Konzultációs Tanács minőségi tanúsít-
ványok odaítéléséről gondoskodik. A flamand kormány olyan
tanácsadó intézményeket ismer el, amelyek rendelkeznek ilyen
minőségi tanúsítvánnyal. Az elismert tanácsadó intézmények
jegyzéke a flamand kormány internetes oldalán található. A
vállalkozás maga dönti el, melyik tanácsadó intézményhez
fordul.

A vállalkozások a flamand kormánynál tanácsadási csekkeket
igényelhetnek. Egy csekk értéke 30 EUR. Az összeg 50 %-át a
vállalkozás, 50 %-át a flamand kormány fizeti. Egy naptári
évben egy vállalkozás legfeljebb 820 darab tanácsadási csekket
vehet át, melyeknek érvényességi ideje 14 hónap. Mivel e-gov
előirányzatról van szó, a csekkek iránti kérelmek csak inter-
neten keresztül nyújthatók be.

Érintett gazdasági szektorok: A határozat az EK-Szerződés
87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott
állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2001.
január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet alkalmazási terüle-
tére esik.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid
Cel Adviescheques
Markiesstraat 1
1000 Brussel
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Támogatás száma: XS64/01

Tagállam: Olaszország

Régió: Piemont

A támogatási program megnevezése: Egységes Tervezési
Dokumentum 2000 – 2006 – Piemont Régió – 2.2. Rendel-
kezés: Vállalkozások létrehozását célzó pénzügyi és tanácsadási
módszerek. 2.2. b. alpont: Pénzügyi támogatási technikák (alter-
natív módszerek)alkalmazása célzott hitelkeretek segítségével

Jogalap:
a) Atto deliberativo della Giunta Regionale n. 12-3626 del 31

luglio 2001 Reg. 1260. Ob. 2. DOCUP Regione Piemonte,
periodo di programmazione 2000/2006. Approvazione
progetti di aiuto in esenzione ai sensi del Reg. Ce 70/2001
– Allegato 4 – 2.2.b Interventi di ingegneria finanziaria
tramite prestiti partecipativi.

b) Determina Dirigenziale n. 149 dell'8 ottobre 2002 in Bollet-
tino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 17 ottobre
2002, p. 59 e ss.

A támogatási rendszer előrelátható éves költségei: A terve-
zett kiadások a Pénzügyi támogatási technikák (alternatív
módszerek) alkalmazása célzott hitelkeretek segítségével 2.2. b.
alponttal létrehozott rendszerre vonatkoznak és magukba
foglalják a 2. célkitűzés és a „Phasing Out” (fokozatos leépítés)
finanszírozását is.

Év 2002 2003 2004

Költségek euroban 7 000 000 4 200 000 2 800 000

Maximális támogatási intenzitás:

Immateriális befektetett eszközök, gépek és berendezések

bruttó 7,5 % a középvállalkozások számára;

bruttó 15 % a kisvállalkozások számára;

A 87.3. c. területek számára a rendelkezés nem ír elő emelést.

A végrehajtás időpontja: 2002. november 18.

A program időtartama: 2007. június 30-ig

A támogatás célja:

Beruházások támogatása.

A Piemont Régió 2000-2006-os Egységes Tervezési Doku-
mentum 2. fejezete: A rendszer kvalifikációja és támogatása –
2.2. rendelkezés: „Vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének
pénzügyi és tanácsadási módszerei” keretén belül a b./ támoga-
tási keret a KKV-k tőke szerkezetének megerősítését célozza a
termelő beruházásaik megvalósításának elősegítése céljából,
hozzájárul a vállalkozások létrehozásához és fejlesztéséhez és
alapvető elemét képezi a gazdasági termelő szektor konszolidá-
ciójának, jótékony hatást gyakorolva a foglalkoztatottságra és
annak növekedésére.

Az érintett ágazat(ok):

X Minden ágazat

X Szolgáltatások (összes)

Megjegyzések

A rendszer kedvezményezettjei az EK-Szerződés 87. és 88.
cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támo-
gatásokra történő alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i
70/2001/EK bizottsági rendelet I. mellékletében (HL L 10.,
2001. január 13.) felsorolt, az építőiparba, a kisiparba
(kézműves), az idegenforgalomba és a szolgáltatási szektorba
tartozó kis- és középvállalkozások, olyan KKV-k, amelyek a 2.
célkitűzésben, a fokozatos leépítésben (Phasing out) és/vagy a
87.3. pontban (de az ott meghatározott növelés nélkül) megha-
tározott területen találhatók.

Az alpont szerint egy rotációs alapot kell létrehozni azért, hogy
célzott hiteleket lehessen nyújtani olyan pénzügyileg rendben
lévő és bíztató fejlődési perspektívát mutató KKV-knek,
amelyek tagjai döntöttek egy 50 000 eurónál nem kisebb és
1 000 000 eurót meg nem haladó (törzs vagy alap) tőkeeme-
lésről de azt még nem fizették be.

Mindenesetre a támogatás mértéke nem haladhatja meg a
közepes vállalatok számára meghatározott 7,5 %-os és a kis
vállalatok esetére meghatározott 15 %-os BTI-t (Bruttó Támoga-
tási Intenzitás).

Az alap- vagy törzstőke emelésnek kötelezően kapcsolódnia
kell egy technológia-fejlesztési és vállalat-növelési beruházási
programhoz, amelynek összege legalább az ETD (Egységes
Tervezési Dokumentum) terhére állami forrásból végrehajtandó
finanszírozás összegével azonos. A tőkeemelés tényét alá kell
támasztania a kérelmező vállalkozás által külön e célból össze-
hívott rendkívüli Taggyűlési Határozatnak.

Az alpont szorgalmazza új, likvid forrásoknak a vállalkozásba
történő áramoltatását.

Ebből következően nem elfogadhatók a PTK 2440. és 2442
cikke értelmében végrehajtott tőkeemelések (természetbeni
apport szolgáltatása és hitelek nyújtása valamint tartalékok
tőkésítése) és az sem, hogy a mérlegben már szereplő tartalékok
vagy más számviteli tételek kerüljenek felhasználásra e célból.

A hozzájárulást nem lehet ugyanazon támogatáson belül egyéb
állami kedvezményekkel összevonni.

Az elfogadható kérelmeknek még nem megítélt támogatásokra
kell vonatkozniuk, éppen ezért a kérelem benyújtása előtt befi-
zetett tőkeemelések elfogadhatatlanok.

Az irányító szervezetnek, mind az elfogadási periódus alatt,
mind a megvalósítás és végső elszámolás idején, többek között,
ellenőriznie kell a határozattal eldöntött tőke emelés és a terve-
zett beruházások közötti szoros összefüggést (azzal, hogy vissza
kell szereznie magát a kifizetett támogatást olyan mértékben,
amilyen mértékben az nem felel meg a szóban forgó támogatási
célkitűzésben rögzített feltételeknek), továbbá igazolnia kell a
támogatható kiadások címszó alatt az 70/2001/EK rendelet 2.
cikke, c) és d) pontjának valamint a 4. cikke (5) bekezdésének
betartását.

2005.6.24.C 153/18 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Piemont Régió egyébként vállalta, hogy semmi esetre sem lépi
túl a 70/2001/EK rendeletben előírt támogatási intenzitást,
amely a közepes vállalkozások számára a BTI 7,5 %-át és a
kisvállalkozásoknak a BTI 15 %-át engedélyezi, egy úgynevezett
„limit záradék”-nak a intézkedésbe történő beiktatásával: ezt a
záradékot mind az Egységes Tervezési Dokumentumban, mind
a Tervezési Kiegészítésekben, mind a pályázatokban kiemelten
szerepelteti.

Kivételt képeznek az EK-Szerződés értelmében és bizonyos a
70/2001/EK rendelet 1. cikke szerinti speciális ágazatoknak
megítélt állami támogatások alkalmazására vonatkozó rende-
letek, iránymutatások és irányelvek, amennyiben az állami
támogatásokra vonatkozó rendkívüli EK normatíva hatálya alá
tartozó szervezettől érkezne támogatás iránti kérelem, a megva-
lósító szervezet az alkalmazható normatívára figyelemmel fogja
ezeket a projekteket megvizsgálni és az ott előírtak szerint fog
eljárni.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe.:
Regione Piemonte
Direzione Industria (Piemote Régió Ipari Főosztály)
Via Pisano n. 6,
10152 Torino

Egyéb információ:
Kontakt személy(ek)
Dott. Giuseppe Benedetto,
Via Pisano, 6
Torino
Tel. 011/4323195
Fax 011/4323483
E-mail: direzione16@regione.piemonte.it

A támogatás száma: XS119/03

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Toscana

A támogatási program megnevezése: A gyártóbázis támoga-
tására szolgáló automatikus adójellegű ösztönzések

Jogalap:
– Art. 1 legge 341/95 e s.m. e i. di cui alla legge 266/97

– Decreto legislativo 112/98, art. 19

– Decreto legislativo 123/98

– Decreto Giunta regionale n. 6108/03

A program keretében tervezett éves kiadás: 20 000 000
euró

Maximális támogatási intenzitás:
A támogatási intenzitás az egyedi vállalkozás esetében kisvállal-
kozásokra nem haladhatja meg az összesített beruházási költség
15 %-os Bruttó Támogatási Egyenértékét (BTE), a középvállalko-
zásokra pedig a 7,5 %-os Bruttó Támogatási Egyenértékét (BTE).

Abban az esetben, ha a program által érintett térségek a
Szerződés 87.3.C cikke szerinti kivételrendelkezés alá tartoznak,
a támogatás maximális mértéke kisvállalkozásokra 18 %-os
BTE, középvállalkozásokra pedig 14 %-os BTE.

A végrehajtás időpontja: 2003. november, a formanyomtat-
vány Bizottsághoz való beérkezésének dátuma

A program időtartama: 2003-2006

A támogatás célja: A támogatás, adójóváírás formájában új
létesítmény létrehozására, a gyártóegységek bővítésére, moder-
nizálására, átszervezésére, átállítására, újbóli működésbe helye-
zésére és áthelyezésére irányuló kezdeményezésekkel kapcsola-
tosan felmerülő költségek támogatását teszi lehetővé.

Érintett gazdasági ágazat(ok):
ISTAT 1991 kódok

– C csoport – „Kitermelő tevékenységek”

– D csoport – „Gyáripari tevékenységek”

– F csoport – „Építkezések”

– K 72 osztály – „Informatika és kapcsolódó tevékenységek”

– K 74 osztály – „Egyéb szakmai és vállalkozói tevékenységek”

– I 63 osztály – „Szállításokat segítő és kiegészítő tevékeny-
ségek”.

Kizártak az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek
előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó
vállalatok és a hajóépítési ágazat vállalatai.

A támogatásban részesülő vállalatoknak pénzügyileg és gazda-
ságilag rendben kell lenniük.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Toscana Tartomány
Via di Novoli, 26
I-50127 Firenze

Egyéb információk:
A támogatási program nem vonatkozik exporttal kapcsolatos
tevékenységekre, azaz nem egy az exportált mennyiségekhez,
értékesítési hálózat létesítéséhez és működtetéséhez illetve az
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó
kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás, és nem az
importtermékekkel szemben a hazai terméket előnyben
részesítő támogatás.

A kedvezményezettek csak a támogatási kérelem benyújtásának
időpontja után felmerült költségeket számolhatják el. A kedvez-
mény által érintett tanácsadói szolgáltatások nem folyamatosak
és visszatérőek, és nem kapcsolódnak a vállalat szokásos
működési költségeihez.
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