
Tagállamok által adott tájékoztatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkeinek a kis- és középvállalkozá-
soknak nyújtott támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági

rendelet alapján nyújtott állami támogatásokkal kapcsolatban

(2005/C 156/09)

(EGT vonatkozású szöveg)

A támogatás száma: XS 57/02

Tagállam: Németország

Régió: Brandenburg

A támogatási progran leírása: „A Munkaügyi, Szociális,
Egészségügyi és Nővédelmi Minisztérium iránymutatása támo-
gatások nyújtásához innovatív és modellértékű megoldások
kidolgozásához és megvalósításához, biztonságos munkahelyek
és technológiák megteremtésére” (Biztonságos munkahelyes és
technológiák megteremtése – SiGAT- A (EFRE): Befektetésösz-
tönzés az emberséges technika érdekében)

Jogalap: Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg
(LHO) § 44 und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften

A program várható éves költségei: A támogatások aránya a
támogatható kiadások legfeljebb 50 %, Berlin munkaerő-piacán
legfeljebb 30 %, de nem lehet több mint 200 000 euró. Ezek a
támogatási korlátok érvényesek a többi állami eszköz halmo-
zása esetén is.

Kiadások évenként

– 2001 és 2005 között, évi

920 321 euró az EFRE és

920 320 euró a tartomány eszközeiből

– 2006

1 380 488 euró az EFRE és

1 380 488 euró a tartomány eszközeiből

Maximális támogatási intenzitás: Legfeljebb 200 000 euró

Végrehajtás időpontja: Az iránymutatás a brandenburgi tarto-
mány hivatalos közlönyében kihirdetésre került (Amtsblatt für
das Land Brandenburg Nr. 19, 2002. május 8., 506. o.)

A támogatási program időtartama: 2006. április 30-ig

A támogatás célja: A kis- és középvállalkozások (KKV) megha-
tározó szerepet játszanak a munkahelyteremtésben, és a társa-
dalmi stabilitás és gazdasági dinamizmus egyik pillérét jelentik,
amelyek miatt ezeket támogatni kell. A források hiányában egy
részüknek információik sincsenek olyan fontos területekről,
amilyen az új technológia, új piacok megnyitása, vagy a
megelőző munkavédelem.

A támogatás célja az, hogy növelni kell a gazdasági hatékony-
ságot és tartósan stabil foglalkoztatást kell elérni, a káros hatá-
soktól mentes és egészségesebb munkafeltételek biztosításával a

kis- és középvállalkozásoknál Brandenburg tartományban. A
versenyképes munkahelyek megtartására és megteremtésére
fordított beruházások, az emberséges munkafeltételek egyidejű
megteremtésével előfeltételét jelentik a termelékenység növelé-
sének. Ehhez hatékonyan kialakított munkafolyamatokra, csök-
kentett állásidőkre, zavartalan termelésre, valamint a munkavál-
lalók nagyobb fokú motiválására és teljesítőképességére van
szükség.

Olyan intézkedések kapnak támogatást, amelyek az új munka-
védelmi törvény (Arbeitsschutzgesetz) keretein túllépnek és
innovatív kérdéseket vetnek fel a munkaeszközök, a munkahe-
lyek és a munkafolyamatok egészséges kialakítása érdekében.
Az intézkedéseknek meg kell felelniük a 2001. január 12-i
70/2001/EK rendelet 2c és 2d cikkében foglalt meghatározá-
soknak.

Érintett gazdasági ágazat: Minden ágazat

Ki vannak zárva a támogatásból az olyan vállalkozások, melyek
az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt áruk előállítását,
feldolgozását és értékesítését végzik, valamint az export-vonat-
kozású tevékenységek, illetve kizártak az olyan támogatások,
melyeket a belföldi termékeknek az importból származó
termékek rovására való felhasználásától tesznek függővé.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Investitionsbank des Landes Brandenburg
Steinstraße 104 – 106
D-14480 Potsdam

Támogatás száma: XS 66/04

Tagállam: Olaszország

Régió: Lombardia

A támogatási program megnevezése címe: A bresciai
kisipari szállítással foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támo-
gatás a hulladékkezelők jegyzékébe történő felvétel érdekében
beszerzett tanácsadási és/vagy szakértői költségekhez –
2004/2005 év

Jogalap: Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241, Deliberazione
camerali n. 236 del 18.11.2003 e n. 9 del 9.2.2004 – Determi-
nazione dirigenziale n. 15/AV del 25.2.2004
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A támogatási program keretében tervezett éves
kiadás: 20 000,00 euró

Maximális támogatási intenzitás: A hulladékkezelők jegyzé-
kébe történő felvétel szakmai részének megfogalmazásához
igénybevett tanácsadás és szakértői segítség költsége

– a támogatható kiadás minimális összege: 1 400,00 euró
(HÉA nélkül

– a támogatás részesedése: a költségek 50 %-a, vállalkozáson-
ként 1 500,00 euró küszöbértéket figyelembe véve

A végrehajtás időpontja: 2004.3.1.

A támogatási program időtartama: 2005.2.28-ig

A támogatás célja: Segítséget nyújtani a szállítási ágazatba
tartozó cégeknek a Hulladék kezelők jegyzékébe történő bejegy-
zéshez (art. 30 D. lgs. 22/1997 e art. 8 D.M. dell'Ambiente
406/1998) /a 22/1997 törv. rend. 30. cikke és a Környezetvé-
delmi Min. 406/1998. rendeletének 8. cikke/

Érintett ágazatok: Szállítási ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Brescia (Bresciai Kereskedelmi, Ipari, Kisipari és Mezőgazdasági
Kamara)
Via Orzinuovi N. 3
25125 Brescia ITALIA
Tel: 0303514335
E- mail: buriani@bs.camcom.it

Támogatás száma: XS 67/04

Tagállam: Olaszország

Régió: Lombardia

A támogatási program megnevezése címe: A bresciai
kisipari szállító vállalkozásoknak nyújtott támogatás a szállí-
tóeszközök teljes kihasználását elősegítő, logisztikai és informa-
tikai platformokkal létrehozandó kapcsolatok létesítéséhez –
2004/2005 év

Jogalap: Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241, Deliberazione
camerali n. 236 del 18.11.2003 e n. 9 del 9.2.2004 – Determi-
nazione dirigenziale n. 15/AV del 25.2.2004

A támogatási program keretében tervezett éves
kiadás: 50 000,00 euró

Maximális támogatási intenzitás: A visszaúton is árút szállító
járművek kapacitásának teljes kihasználását elősegítő logisztikai
platformokkal vagy speciális adatbankokkal létesítendő infor-
matikai vagy telematikai kapcsolatok kialakításához szükséges

speciális informatikai berendezések –hardver és/vagy szoftver –
beszerzése és beszerelése

– támogatható minimális összeg: 2 500,00 euró (HÉA nélkül)

– a támogatás részesedése: a kiadások 15 %-a, vállalkozáson-
ként 800,00 euró küszöbértékkel

A végrehajtás időpontja: 2004.3.1.

A program időtartama: 2005.2.28-ig

A támogatás célja: A visszaúton is árut szállító járművek
kapacitásának teljes kihasználását elősegítő logisztikai platfor-
mokkal vagy speciális adatbankokkal létesítendő informatikai
vagy telematikai kapcsolatok kialakításához szükséges speciális
informatikai berendezések beszerzésének és beszerelésének
elősegítése.

Érintett gazdasági ágazatok: Szállítási ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Brescia (Bresciai Kereskedelmi, Ipari, Kisipari és Mezőgazdasági
Kamara)
Via Orzinuovi N. 3
25125 Brescia ITALIA
Tel: 0303514335
E- mail: buriani@bs.camcom.it

Támogatás száma: XS 69/04

Tagállam: Olaszország

Régió: Szardínia

A támogatási program megnevezése címe: A „Fényelekt-
romos tetők” című program keretén belül Szardíniában fénye-
lektromos (napenergia hasznosítására alkalmas) berendezések
létrehozásának elősegítése

Jogalap:

Delibera di Giunta. 7/30 del 26.02.2004

Decreti Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio 24
luglio 2002 e 11 aprile 2003

A támogatási program keretében tervezett éves
kiadás: 1 406 877,46 euró

Maximális támogatási intenzitás:

BIT (15 %) + NTI (<35 %)

(BIT + NTI) Beruházási költség < 50 %

A végrehajtás időpontja: 2004.7.19-től

A program időtartama: 2004.10.17-ig
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A támogatás célja: A megújuló energiaforrások célkitűzésének
elősegítése, amely lehetővé teszi a régió környezetszennyezé-
sének visszaszorítását, különös tekintettel a Kyoto-i Egyezmény
globális célkitűzéseire és az Európai Unió rendelkezéseire. A
támogatásban érintett területen olyan szociális és gazdasági
fejlesztési politika megvalósítása, amely hatással van az adott
ipari ágazatban a foglalkoztatottságra, az ipar fejlődésére és
versenyképességének növekedésére, a helyi vállalkozások
beszállítási lehetőségeinek fejlesztése és a helyi források felhasz-
nálásának növelése útján.

Érintett gazdasági ágazatok: Minden gazdasági ágazat, kivéve
a Szerződés 1. mellékletében felsorolt termékek termelésével,
feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos tevékenységeket.

Megjegyzések: A támogatás kedvezményezettjei kizárólag a
Bizottság 96/280/EK ajánlásában található meghatározással
összhangban lévő kis- és középvállalkozások (KKV), az általuk
létrehozott konzorciumok és társaságok lehetnek.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Industria – Servizio Energia (Szardinia
Autonóm Régió – Ipari Igazgatóság – Energia Szolgálat)
Viale Trento n. 69 – 09123 GAGLIARI

Támogatás száma: XS 89/03

Tagállam: Görögország

Régió: Az egész ország

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: A Bizottság 1996.
április 3-i ajánlásában foglalt meghatározás szerinti kis- és
középvállalkozások támogatása hulladékkezelő és/vagy -hasz-
nosító létesítmények létrehozása/bővítése céljából

Jogalap: Π∆ 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/16-5-97) „Όροι και διαδικασίες
για την ένταξη και χρηµατοδότηση έργων του ιδιωτικού τοµέα σε
προγράµµατα ή τµήµατά του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία
αναφέρονται στους τοµείς βιοµηχανίας, ενέργειας”, „έρευνας και
τεχνολογίας”

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás
összege: Teljes költségvetés (állami és magánráfordítás) a
2006-ig terjedő időszakra 25 385 179 euró. Az akció kiírására
első ízben 2003-ban kerül sor 11 000 000 euró költségvetéssel
(állami és magánráfordítás), és újbóli pályázat kiírása 2004-ben
várható.

Maximális támogatási intenzitás: legfeljebb 40 % támogatás
(ez az összeg semmi esetre sem haladhatja meg a Görögország
esetében jóváhagyott regionális támogatási térképnek a KKV-
kra való tekintette 15 %-kal megnövelt plafonértékeit

Végrehajtás időpontja: Első kiírás 2003 júliusában

A támogatási program vagy az egyedi támogatás nyújtá-
sának időtartama: 2003 – 2006

A támogatás célja: Az akció célja a vállalkozási kedv élénkí-
tése a hulladékkezelés és/vagy -hasznosítás terén, a súlyosabb
környezeti problémák helyi szinten történő megoldása, vala-
mint az ipari és egyéb hulladékok kezelésére alkalmas létesítmé-
nyekben mutatkozó országos hiány nagymérvű pótlása

Érintett gazdasági ágazat(ok): Ipari hulladékok kezelése,
feldolgozása, hasznosítása

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Fejlesztési Minisztérium,
Iparügyi Államtitkárság
Ipari Területrendezési és Környezeti Főosztály
Főosztályvezető: Ioannis Patiris
Telefon: 210-6969268
FAX: 210-6969243

Egyéb információ: Ez a Gazdasági Versenyképesség Operatív
Program 2.9.4. akciója, amelynek társfinanszírozása a Struktu-
rális Alapokból történik

Támogatás száma: XS 90/03

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Észak-kelet Anglia

A támogatási program célja vagy az egyedi támogatásban
részesülő cég neve: Hoults Estates Ltd

Jogalap: Section 2 Local Government Act 2000

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

A pénzeszközök forrása

Állami

Newcastle City Council-
TWEDCO

2003 33 252 £

2004 9 657 £

Total 42 909 £

Állami

Newcastle City Council- (De
minimis finanszírozás)

2003 60 000 £

2004 0

Total 60 000 £

Magántőke

Hoults Estates 2003 405 523 £

2004 135 196 £

Total 540 719 £

ERFA

Tőke 2003 166 258 £

2004 48 284 £

Total 214 542 £

Összesen: 2003 665 033 £

2004 193 137 £

Total 858 170 £

Mindösszesen 858 170 £
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Maximális támogatási intenzitás: A maximális támogatási
intenzitás 30 % lesz (Newcastle upon Tyne támogatott terület
számára 20 % a 87.cikk (3) bekezdésének c) pontja alapján
+ 10 % a 30 %-os maximális támogatási intenzitás elérésére)

Végrehajtás idõpontja: 2003. július 14.

A program vagy az egyedi támogatás odaítélésének idõtar-
tama: 2005. június 30.

A támogatás célja: A projekt egy XIX. századi, jelenleg nem
hasznosított épület átalakítását foglalja magában. A projekt
része 36 hónapnál régebben alakult KKV-k számára új,
korszerû egységek kialakítása. A projekt ezen egységek kialakí-
tása céljából nem jelent alacsony színvonalú átalakítást.

A projekt egy olyan területen azonosítja az ezen inkubátoregy-
ségek iránti keresletet, amelyen a jelenlegi keresleti modellek
piaci sikertelenséget mutatnak. A Hoults-beruházás kulcsfontos-
ságú tevékenység KKV-k számára üzleti egységek létrehozására.

Érintett gazdasági ágazat(ok): Minden támogatható ipari
ágazat (Az egyes ágazatok állami támogatására vonatkozó
különös szabályok sérelme nélkül – a KKV csoportmentességi
rendeletek 1. cikkének (2) bekezdése)

Odaítélõ hatóság neve és címe:

ERFA kapcsolattartó
Ann Beavers
European Programmes Secretariat
Government Office North East
Wellbar House
Gallowgate
NEWCASTLE UPON TYNE
NE1 4TD

Támogatói kapcsolattartó
Fred Hoult
Hoults (Cumberland) Limited
Ford Depositories
Walker Road
NEWCASTLE UPON TYNE
NE6 2HL

Támogatás száma: XS 99/03

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Wales

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő cég neve: Nurturing Competitive Enterp-
rises

Jogalap: Local Government Act 2000

A program alapján tervezett éves kiadások vagy a cégnek
nyújtott egyedi támogatás teljes összege. Támogatási
program esetében: Adja meg az évenként javasolt támo-
gatás teljes összegét:

Minden évben összesen 125 000 GBP kerül rendelkezésre
bocsátásra kisösszegű támogatások formájában

2003: 60 000 GBP

2004: 125 000 GBP

2005: 125 000 GBP

2006: 65 000 GBP

Összesen: 375 000 GBP

Maximális támogatási intenzitás: a felajánlott támogatás
50 %-a, legfeljebb 5 000 GBP. Két fajta támogatás érhető el

– megvalósíthatósági támogatás tanácsadók foglalkoztatására;

– értékesítési támogatás a cég vásárokon és kiállításokon első
alkalommal való részvétele finanszírozásának segítésére.

Végrehajtás időpontja: 2003. szeptember 1.

A program vagy az egyedi támogatás odaítélésének időtar-
tama: 2006 decemberig

A támogatás célja:
1. A KKV-k támogatása új marketingstratégiák végrehajtásában

és az Egyesült Királyság területén az eladások növelését
célzó projektek vonatkozásában új stratégiai tevékeny-
ségben.

2. A KKV-k segítése külső szakmai tanácsadás beszerzésében a
jövőbeli terjeszkedési projektekhez forrásgyűjtés vagy új
projektek megvalósíthatóságának vizsgálata céljából.

3. Megvalósíthatósági támogatás tanácsadók foglalkoztatására.

Érintett gazdasági ágazatok: Minden támogatható ágazat, az
egyes ágazatok állami támogatására vonatkozó különös szabá-
lyok sérelme nélkül – a KKV csoportmentességi rendelet 1.
cikkének (2) bekezdése

Az odaítélő hatóság neve és címe:

Ms Rachel Moxey
Business Services
Blaenau Gwent County Borough Council
Business Resource Centre
Tafarnaubach Industrial Estate
Tredegar NP22 3AA
UK

Támogatás száma: XS 104/03

Tagállam: Hollandia

Régió: Észak-Hollandia (Fryslån, Groningen és Drenthe)

Az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Stich-
ting Industrie- en handelsgebouwen Groningen (SIG Real
Estate)
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Jogalap: Besluitvorming dd 19 juni 2003 van de Bestuurscom-
missie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband
Noord-Nederland, zijnde een openbaar lichaam op grond van
de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De subsidieverlenings-
beschikking is nog niet naar de indiener verstuurd, aangezien
deze nog aanvullende informatie aan dient te leveren alvorens
een subsidieverleningsbeschikking naar de indiener verstuurd
kan worden.

A vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes össze-
ge: Az Észak-Hollandiai Együttműködési Szövetség Napi
Vezetőségének határozata alapján 233 690 euró összeg rendel-
kezésre bocsátása a EZ/Kompas pályázati forrásaiból a projekt
beruházási költségeibe (amely kb. 3,1 %-a a teljes elérhető
7 631 176 euró költségösszegnek), ezenkívül 996 262 euró
összeg az EFRO/Kompas pályázati forrásokból (amely kb.
13,1 %-a a teljes elérhető költségeknek). E határozat az Észak-
Hollandiára vonatkozó 2000-2006 időszakra terjedő Térbeli
Gazdasági Fejlesztési Program kivitelezésének keretein belül
került meghozatalra. A projekt beruházási költségeire fordított
teljes kormányzati hozzájárulás összege 1 229 952 euró (amely
kb. 16,1 %-a a teljes elérhető költségösszegnek).

Maximális támogatási intenzitás: 16,1 %

Végrehajtás időpontja: A végrehajtás időpontját még meg kell
állapítani. A támogatás odaítéléséről szóló határozatot még
nem küldték meg az igénylő számára, mivel még kiegészítő
információk bekérése történt. (Egy olyan nyilatkozat benyújtá-
sára van szükség, amelyben az igénylő kötelezi magát arra,
hogy a Helpmancentrale részére bérlőket keres az (induló) élen-
járó kereskedelmi KKV-k célcsoportjában, az új média és ICT
területén.)

Az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: A tervek
szerinti utolsó kiutalásra 2005 februárjában kerül majd sor.

A támogatás célja: A SIG Real Estate által realizált régi, karak-
terisztikus elektromos erőmű („Helpmancentrale”) átépítésére
irányuló beruházás támogatása, amely az átépítés során több
média és szélessávú Internet felhasználó céget tartalmazó
épületté válik. Az általános feltételek szerint, amelyek a támoga-
tási szabályozáshoz kötöttek, a támogatás definitív kikötése az,
hogy az épületet 5 évig tartó periódus alatt meg kell őrizni
funkciójában.

Érintett gazdasági ágazat(ok): Minden ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Észak-Hollandiai Együttműködési Szövetség
c/o Postbus 779
9700 AT Groningen

Egyéb információ: Az érintett támogatási intézkedés a kis,
önálló vállalkozás anyagi jellegű beruházásainak „ad – hoc”
támogatását illetően összhangban áll az EK-Szerződés 87. és
88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami
támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK rende-
let 1. mellékletében leírtakkal.

Támogatás száma: XS 109/02

Tagállam: Olaszország

Régió: Lombardia

A támogatási program megnevezése: 1. tengely „A lombard
gazdasági rendszer versenyképességének növelése”.

1.3. intézkedés „Ösztönzők a vendégfogadással kapcsolatos
tevékenységet folytató vállalatok modernizációjához és korszer-
űsítéséhez”.

Jogalap:
– Docup ob. 2 2000/2006 Lombardia

– Decisione 2001 (CE) 2878 del 10.12.2001

– Regolamento 70/2001

A program keretében tervezett éves kiadás:

2. célterület Kikerülő
támogatás

2002. év EUR 1 000 000,00 EUR 125 000,00

2003. év EUR 1 400 000,00 EUR 125 602,00

2004. év EUR 2 200 000,00 EUR 375 000,00

2005. év EUR 2 400 000,00 EUR 300 000,00

2006. év EUR 1 000 000,00

Maximális támogatási intenzitás: Az intézkedés keretében
nyújtható maximális támogatás beruházások esetén

– 15 % bruttó támogatási egyenérték a kisvállalkozások
számára (8 % nettó támogatási egyenérték + 10 % bruttó
támogatási egyenérték a 87. cikk (3) bekezdés c) pontja
szerint mentességet élvező területeknél)

– 7,5 % bruttó támogatási egyenérték a középvállalkozások
számára (8 % nettó támogatási egyenérték + 6 % bruttó
támogatási egyenérték a 87. cikk (3) bekezdés c) pontja
szerint mentességet élvező területeknél)

az egyéb jogosult költségekre (a 70/2001 rendelet 5. cikke
alapján)

– 50 % bruttó támogatási egyenérték.

A támogatás egyébként nem haladhatja meg az elszámolható
költségek 30 %-át.

A végrehajtás időpontja: 2002.8.28.

A támogatási program időtartama: 2006.12.31.

A támogatás célja: Az intézkedés a turisztikai fogadóhelyek
szakminősítését, fejlesztését és diverzifikációját tűzi ki célul,
elsősorban a terület turisztikai fellendítésére irányuló integrált
fejlesztési programokkal kapcsolatosan. Az intézkedés kere-
tében támogatandók a szállóvendég és azon kívüli struktú-
ráknak építési, átépítési, bővítési, modernizálási és korszer-
űsítési programjai, a vendégfogadást kiegészítő és azt integráló
létesítményeknek, szolgáltatásoknak fejlesztési programjai, a
hálózati technológiákhoz való hozzáférés, illetve a környezet-
minőségi hitelesítési eljárások bevezetése.
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Ágazat: Turizmus

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: Lombardia régió

Támogatás száma: XS 110/03

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: 1. célkitűzés Nyugat-Wales és a Völgyek program terü-
lete

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Creating Lean Enterp-
rises

Jogalap: Industrial Development Act 1982, Sections 7 & 11.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás
összege:
2003.: 84 000 £

2004.: 335 000 £

2005.: 302 000 £

2006.: 77 000 £

Maximális támogatási intenzitás: Egyszeri tanácsadási költ-
ségek maximum 50 %-a

Végrehajtás időpontja: 2003. október 21.

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának
időtartama: 3 év

Támogatás célja: Az 1. célkitűzés területén sok KKV nem
valósítja meg a legjobb gyakorlatot a termelési folyamataiban.
A megfelelő szakértelem megszerzésének költsége megfizethe-
tetlen lehet és a fejlesztés akadályát képezi. Ez a támogatási
program tanácsadást biztosít a karcsúsított módszerekről és
ezáltal javítja a KKV-k hatékonyságát, teljesítményét és fenntart-
hatóságát.

Érintett gazdasági ágazatok: Minden támogatásra jogosult
iparágazat, bizonyos ágazatokban az állami támogatásra vonat-
kozó külön szabályok sérelme nélkül. A KKV-k csoportmentes-
ségéről szóló rendeletek 1. cikk 2 bekezdése.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Helen Usher
Walesi Európai Finanszírozási Iroda
Cwm Cynon Business Park
Mountain Ash
CF45 4ER

Támogatás száma: XS 112/03

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Északnyugat-Anglia

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: West Lancashire „Inves-
ting in Business” regeneration programme

Jogalap: Section 33, Local Government and Housing Act 1989

Section 2, Local Government Act

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás
összege:

2003/04: 233 370 £

2004/05: 786 774 £

2005/06: 2 323 548 £

2006/07: 3 483 548 £

2007/08: 1 023 548 £

2008/09: 149 212 £

Összesen: 8 000 000 £

A tényleges összegek minden évben változhatnak valamennyire,
de a teljes összeg rögzített.

Maximális támogatási intenzitás: Nyugat-Lancashire a
87. cikk (3) bekezdésének c) pontja szerinti térség, amely 20 %-
os regionális beruházási támogatásra jogosult. További 10 % áll
rendelkezésre a KKV-k számára, így a maximális támogatási
intenzitás összesen 30 %-ot tesz ki.

Végrehajtás időpontja: 2003. november 7.

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának
időtartama: 2007 júniusáig, a jelen rendeletekkel össz-
hangban. Ezt követően a program az akkor hatályban lévő
rendeleteknek felel majd meg.

A támogatás célja: A támogatást az olyan projekteket felvál-
laló KKV-knak nyújtják, amelyek segítik majd az NWDA
2003. évi regionális gazdasági stratégiájában és a Nyugat-
Lancashire-i Helyi Stratégiai Partnerség közösségi stratégiájában
foglalt célok elérését. Ezek között van az üzleti növekedési
potenciál kiaknázása, a vállalkozások versenyképességének és
termelékenységének javítása, az egészséges munkaerő-piac
fejlesztése és a gazdasági integrálódás biztosítása.

A támogatás célja az, hogy javítsa a KKV-k versenyképességét, a
termelékenységét és munkahely-teremtő képességét Nyugat-
Lancashire-ban, új termékek, az új és kibővített vállalkozások
fejlesztése és az üzleti folyamatok javítása révén. A célokat a
telkekbe, épületekbe, gépekbe és berendezésekbe történő
tőkebefektetésekkel érik majd el, illetve technológia-transzferrel
egy meglévő vállalkozás bővítése, vagy egy új vállalkozás létre-
hozása esetén.

2005.6.28. C 156/19Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Érintett gazdasági ágazat(ok): Minden, támogatásra jogosult
ipari ágazat, az egyes ágazatokban nyújtott állami támogatá-
sokat szabályozó különleges rendeletek sérelme nélkül – a
KKV-k csoportmentességéről szóló rendelet 1. cikkének
(2) bekezdése.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: A támogatást
nyújtó hatóság a West Lancashire Local Strategic Partnership
(Nyugat-Lancashire-i Helyi Stratégiai Partnerség), és a program
lebonyolítását a nevében a West Lancashire District Council
(Nyugat-Lancashire-i Körzeti Tanács) végzi. A kapcsolatfelvétel
mindkettőjükhöz

Gary S. Jones
Regeneration Manager, West Lancashire District Council
Technology Management Centre
White Moss Business Park, Moss Lane View
Skelmersdale, Lancs. WN8 9TN

A támogatás száma: XS 127/03

Tagállam: Olaszország

Régió: Calabria

A támogatási program címe: Új, KKV-k által helyi hálózatban
és rendszerekben üzemeltetett minőségi turisztikai férőhelyek
létrehozásának támogatása a Calabriai 2000-2006-os regionális
operatív program 4.4. intézkedésének b) cselekvésének kere-
tében

Jogalap:
– L.R. 7/2001 art. 31 quater

– Decisione C.E. dell'8 agosto 2000 n. 2345

– D.G.R. n. 398 del 14.05.2002

Tervezett éves kiadás: A 83 000 000 euros teljes támogatás
megoszlása

– 4.4.b.1 típus (új vendéglátó és azon kívüli osztályba sorolt
struktúrák): 80 000 000 euró;

– 4.4.b.2 típus (különleges történelmi-művészeti értékkel bíró
épületek minőségi fogadóstruktúrákká történő átalakítása)
3 000 000 euró.

2003. évi tervezett kiadás: 16 600 000 euró

2004. évi tervezett kiadás: 22 200 000 euró

2005. évi tervezett kiadás: 22 200 000 euró

2006. évi tervezett kiadás: 22 000 000 euró

Maximális támogatási intenzitás: A tőkeszámlán megjelenő
támogatás a jóváhagyott költség 50 %-a, a maximális kedvez-
mény nem érheti el a befektetés nettó értékének a 75 %-át.

A végrehajtás időpontja: 2003. október 1.

A támogatási program időtartama: 2006.12.31-ig

A támogatás célja: A támogatás célja Calabria régió turisztikai
fogadókészségének növelése a helyi építészeti örökség hasznosí-
tását prioritásként kezelve új, minőségi vendégfogadó helyek
létrehozásával.

A finanszírozott kezdeményezések olyan helyi hálózatokban
vagy rendszerekben valósítandók meg, amelyekben a kereslet
mennyiségi és/vagy minőségi értelemben valóban nincs kielé-
gítve.

A támogatásokból való részesedésre alkalmas cselekvéseknek
szilárd lábakon álló és funkcionálisan független befektetési
programokkal kell rendelkezni, illetve amennyiben egyszeri
cselekvésről van szó, el kell érni a kitűzött termelési, gazdasági
és foglalkoztatási célokat.

Érintett gazdasági ágazatok: Turizmus, kivéve az EMOGÁ-
ból finanszírozott agrárturizmust és a falusi turizmust.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Calabria (sede legale)
Via Massara, n. 2
88100 CATANZARO

Támogatás száma: XS 128/03

Tagállam: Olaszország

Régió: Calabria

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Az informatika, a tele-
matika, a textilipar és a bőrből és műbőrből gyártott termékek
termelése területén tevékeny KKV-kben eszközölt befektetések
támogatása – a Calabriai ROP 2000-2006 4.2. Intézkedésének
c./ akciója: („A regionális fejlesztés és az interregionális együtt-
működés szempontjából stratégiai jelentőségű vállalkozások
vonzása”)

Jogalap:
– Legge regionale n. 7/2001 art. 31 quater

– Decisione C.E. dell'8 agosto 2000 no2345

– Deliberazioni di Giunta regionale 23.05.2001, n. 439 e
31.05.2001, n. 470, integrate con Deliberazioni 08.01.2002,
n. 14 e 29.01.2002, n. 63.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás
összege:

Finanszírozás összesen: 54 932 200 euró

2003-ra előirányzott összeg: 10 000 000 euró

2004-re előirányzott összeg: 13 000 000 euró

2005-re előirányzott összeg: 13 000 000 euró

2006-ra előirányzott összeg: 18 932 000 euró
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Maximális támogatási intenzitás: Tőke hozzájárulás,
amelynek maximális intenzitása megfelel NTI 50 %-ának + a
BTI 15 %-a a befektetés értékére vetítve

A végrehajtás időpontja: 2003. október 1.

A támogatási program vagy az egyedi támogatás nyújtá-
sának időtartama: 2006. december 31-ig

A támogatás célja: A támogatás arra irányul, hogy a regionális
fejlesztés és az interregionális együttműködés szempontjából
stratégiai jelentőségű vállalkozásokat a régióba való letelepe-
désre ösztönözze a támogatásban érdekelt szektorok projekt-
jeinek elősegítése érdekében.

A támogatás kétféle: az egyik a regionális fejlesztés és az inter-
regionális együttműködés szempontjából stratégiai fontosságú
vállalkozásokat a régióba való letelepedésre ösztönzi és a
középméretű vállalkozásokra irányul, a másik az egyes válla-
latok közötti termelő együttműködést, vagy a vállalat-rend-
szerek közötti együttműködést szorgalmazza és ez a kisvállal-
kozásokat célozza meg

Az érintett gazdasági ágazatok: Informatika és telematika;
textilipar, bőrből, műbőrből és hasonlókból gyártott termékek.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Regione Calabria (székhelye)
Via Massara, n. 2
88100 Catanzaro

A Támogatás száma: XS 129/03

Tagállam: Olaszország

Régió: Friuli Venezia Giulia

A támogatási program címe: Kézműipari vállalkozások kuta-
tási, fejlesztési és technológia-átadási támogatása.

Jogalap: Decreto del Presidente della Regione n. 0362/Pres. del
10/10/2003

Tervezett éves kiadás:
2004: 800 000,00 euró

2005: 800 000,00 euró

2006: 800 000,00 euró

Maximális támogatási intenzitás: A közösségi norma által a
KKV-kkal kapcsolatosan illetve a regionális támogatási alapok-
mány által meghatározott maximumok

– a szabadalmak, márkanevek, termelési ciklusokban haszná-
latos új technológiák használati jogának megvásárlására,
továbbá a termékminőség, azok forgalmazásának és a
környezet védelmének javítására: 15 % bruttó támogatási
egyenértékben a kisvállalkozások számára és 7,5 % bruttó
támogatási egyenértékben a középvállalkozások számára; az
EK-Szerződés 87. cikk 3. bekezdésének c) pontja szerint
mentesülő zónában megvalósítandó befektetés esetén: 8 %
nettó támogatási egyenértékben + 10 % bruttó támogatási

egyenértékben a kisvállalkozások számára; 8 % nettó támoga-
tási egyenértékben + 6 % bruttó támogatási egyenértékben a
középvállalkozások számára;

– az államnak vagy az Európai Uniónak – az általuk kutatás és
fejlesztés tárgyában nyújtott kedvezmény odaítélése céljából
– bemutatandó megvalósíthatósági tanulmányok és kutatási
projektek előkészítéséhez: a vállalat szervezete számára külső
szaktanácsadók által elvégzett szolgáltatások költségeinek
50 %, maximum 5 000,00 euró.

A végrehajtás időpontja: A rendelet hatálybalépése: 2003/11/
05

A támogatási program időtartama: 2006/12/31-i határidőig,
amely az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvál-
lalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazá-
sáról szóló 2001/1/12-i 70/2001/EK rendelet 10. cikkének
értelmében egy hat hónapos átmeneti időszakkal meghosszab-
bítható

A támogatás célja: A kézműipari KKV-ok támogatása a tech-
nológiai innováció és kutatási tevékenységek előtérbe helyezé-
sével illetve immateriális eszközökbe való befektetésekre nyúj-
tott támogatás valamint külső tanácsadó általi szolgáltatás
megvásárlásán keresztül.

Kedvezményezettek: kézműipari vállalatok, azok érdekeltségei,
társcégei, ide értve az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis-
és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra
történő alkalmazásáról szóló 2001/1/12-i 70/2001/EK rendelet
I. mellékletének értelmében kis- vagy középvállalkozás formá-
jában működő szövetkezeteket is. 2005. január 1-jétől alkalma-
zandó a mikro-, kis- és középvállalkozások új definíciója,
amelyet a Bizottság 2003. május 6-i ajánlásában határozott
meg, és az EU HL 2003. május 20-i L 124. számában tették
közzé.

Érintett gazdasági ágazatok: Minden ágazat, kivéve azokat a
vállalkozásokat, amelyek az Európai Közösséget létrehozó
szerződés I. mellékletében felsorolt ágazatokkal kapcsolatos
termékek előállításával, feldolgozásával vagy forgalmazásával
foglalkoznak, illetve az úgynevezett érzékeny ágazatokat.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: Direzione regio-
nale dell'artigianato e della cooperazione – Servizio per lo
sviluppo dell'artigianato (Kézművesipar és szövetkezetek regio-
nális igazgatósága – a kézművesség fejlesztési szolgálata)

Via Giulia 75/1
34100 TRIESTE
Telefono: 040 3774822
Fax: 040 3774810
e-mail: dir.art.coop@regione.fvg.it

Egyéb információk: Ez a támogatási program a 2001. január
12-i 70/2001/EK rendelettel összhangban valósul meg.

A regionális hatóságok a mikro-, kis- és középvállalkozások
definícióját illető 2003.5.6-i, az EU HL 2003.5.20-i L soroza-
tának 124. számában kihirdetett Európai Bizottsági ajánlásnak
megfelelően módosítják a KKV-k 2005.01.01-től alkalmazandó
definícióját.
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