
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 166/03)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma: XS 15/02

Tagállam: Olaszország

Régió: Basilicata

A támogatási program megnevezése: Mentesítési rendszeren
belüli támogatás

Jogalap: Legge Regionale del 4 gennaio 2002 n. 4, pubblicata
sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata dell'8 gennaio
2002.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás:

2002. 13 000 000 euró

2003. 29 000 000 euró

2004. 29 000 000 euró

2005. 37 000 000 euró

2006. 45 000 000 euró

Maximális támogatási intenzitás: A megítélhető támogatás
maximális intenzitása nem haladhatja meg a támogathatónak
tartott beruházási költségek 75 %-át.

A kezdeti beruházások esetében a kiszámítás módja a Basilicata
régiónak szánt támogatások Chartájában meghatározott
módszerrel azonos, vagyis 35 %-os NTI (Nettó támogatási
intenzitás) + 15 %-os BTI (Bruttó támogatási intenzitás)-nek
felel meg

A kezdeti beruházásokhoz kapcsolódó munkahely teremtési
támogatás esetében a támogatás teljes nettó intenzitása 35 %-os
NTI (Nettó támogatási intenzitás) + 15 %-os BTI (Bruttó támo-
gatási intenzitás)-nek felel meg.

Szolgáltatások beszerzése esetében a megítélhető támogatás
összege nem haladhatja meg a szolgáltatások beszerzési költsé-
gének az 50 %-át.

A végrehajtás időpontja: 2002. január 28.

A támogatási program időtartama: A támogatási programok,
valamint az egyedi támogatások szabályozásának hatálya 2006.
december 31-én jár le.

A támogatás célja:

Finanszírozható kezdeményezések

Olyan beruházási projektek, amelyek megvalósítása csak annak
végrehajtásához kért támogatásra vonatkozó kérelem benyúj-
tása után kezdődött

1. új termelő létesítmények, vagy már létező termelő létesítmé-
nyek modernizálását, felújítását, átalakítását, újra beindítását
és áttelepítését célzó akciók;

2. új fogadó létesítmények és kiegészítő létesítmények az
idegenforgalom területén, vagy már létező idegenforgalmi
létesítmények modernizálását, felújítását, átalakítását, újra
beindítását és áttelepítését célzó akciók.

Érintett gazdasági ágazat(ok):
1. Feldolgozóipar (teljes);

2. Szolgáltatások

a. Valós szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások;

3. Építőipari vállalkozások;

4. Idegenforgalmi vállalkozások.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Basilicata (Basilicata Régió)
Via Anzio,44
85100 – Potenza

Támogatás száma: XS20/03

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Nyugat-Közép-Anglia

A támogatási program megnevezése: West Midlands Colla-
borative Market Place

Jogalap: Industrial and Development Act 1982, Sections 7 and
11, and Industrial Development Act 1988, Section 8

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás: A
program a következő finanszírozást nyújtja a KKV-k számára

2003. 600 000 £

2004. 225 000 £

2005. 375 000 £

Összesen 1 200 000 £

2005.7.7. C 166/3Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Maximális támogatási intenzitás: A maximális támogatási
intenzitás a tanácsadási költségek 50 %-a.

Egyetlen KKV sem részesül több mint 100 000 £ támoga-
tásban.

A finanszírozás olyan KKV-kat támogat, amelyek teljesítik a
KKV-k csoportmentességéről szóló 70/2001/EK rendelet 1.
mellékletében szereplő meghatározást.

Végrehajtás időpontja: 2003. március 1.

A támogatási program időtartama: 2005. december 31-ig

Támogatás célja: Tanácsadási támogatás nyújtása, annak érde-
kében, hogy a műszaki KKV-kat segítsék az e-üzleti tevékeny-
ségek megkezdésében, illetve az abban való részvételben. Ez
azért szükséges, mert a KKV-k nem rendelkeznek az e-üzleti
lehetőségek megfelelő kiaknázásához szükséges ismeretekkel és
készségekkel.

Érintett gazdasági ágazatok: Egyéb feldolgozóipar műszaki
KKV-k, egyes ágazatok állami támogatására vonatkozó külön-
leges szabályok, rendeletek és irányelvek sérelme nélkül.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Phil Howard
Nyugat-közép-angliai Kormány Hivatal
77 Paradise Circus
Queensway
Birmingham B1 2DT
0121 212 5068

Egyéb információ:

Kapcsolattartó Dave Mullins
Warwick Manufacturing Group
Warwicki Egyetem
Coventry, CV4 7AL, UK
+44 (0)24 7652 3949

A támogatás száma: XS26/01

Tagállam: Olaszország

Tartomány: A támogatást a központi hatóság (Olasz Állam)
nyújtja.

Az intézkedések az Amszterdami Szerződés 87. cikke (3)
bekezdésének a) pontja szerinti kivételrendelkezés alá tartozó
térségekben (1. célkitűzés), 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja
szerinti kivételrendelkezés alá tartozó térségekben, a 2.
célkitűzés alá tartozó régiókban, az 1. célkitűzés keretében
átmeneti támogatásra jogosult térségekben és a 2. célkitűzés

keretében átmeneti támogatásra jogosult térségekben, valamint
a Munkaügyi és Társadalombiztosítási Miniszter 1995. június
15-i 138. sz. Hivatalos Közlönyben közzétett 1995. március
14-i rendelete és későbbi módosításai által meghatározott
kedvezőtlen helyzetű térségekben alkalmazhatók.

A támogatási program megnevezése: A magán vállalkozásra
és önálló foglalkozásra való ösztönzések.

1. A vállalkozások számára javak előállításával és szolgálta-
tások nyújtásával foglalkozó ágazatokban lévő új vállalkozói
réteg számára foganatosított intézkedések;

2. A szolgáltatási ágazatban lévő új vállalkozói réteg számára
foganatosított intézkedések;

3. A társas szövetkezetek számára foganatosított intézkedések.

Jogalap:

1. Decreto legislativo n. 185 del 21.4.2000 adottato in attua-
zione della delega conferita dall'articolo 45, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144 [limitatamente al titolo I,
con esclusione dell'intero capo III e delle disposizioni dei
capi I e IV relative ai progetti nel settore agricolo]

2. Regolamento di attuazione recante i criteri e le modalità di
concessione delle agevolazioni previste dal titolo I del
decreto legislativo

Tutte le misure previste dal decreto, che non rientrano nel
campo di applicazione del regolamento di esenzione n. 70/
2001, ed in particolare quelle connesse alla produzione, trasfor-
mazione o commercializzazione dei prodotti agricoli sono
oggetto di separata notifica ai sensi dell'articolo 88 paragrafo 3
del trattato.

Il regime di aiuti contiene esplicito riferimento al regolamento
(CE) n. 70/2001 della Commissione e tutti gli aiuti accordabili
nell'ambito dello stesso soddisfano le condizioni previste dal
regolamento medesimo.

A program keretében tervezett éves kiadás: Évi
206 582 759,64 euró (400 milliárd ITL)

Maximális támogatási intenzitás: A tárgyi intézkedések
szerinti finanszírozásokhoz azon projektek számolhatók el,
melyek nem irányoznak elő az alábbiaknál nagyobb mértékű
beruházásokat

– 2 582 284,50 euró a vállalkozások részére javak és szolgálta-
tások előállításával foglalkozó ágazat számára (I. fejezet);

– 516 456,90 euró a szolgáltatási ágazat számára (II. fejezet);

– 516 456,90 euró, új kezdeményezések esetén és 258 228,45
euró, már megkezdett tevékenységek fejlesztése és megszilár-
dítása esetén, a társadalmi (társas) szövetkezetek ágazata
számára (IV. fejezet).
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A beruházási támogatások, vissza nem térítendő támogatások
és kedvezményes kamatozású kölcsönök formájában, BTE-ben
(Bruttó Támogatási Egyenérték) és NTE-ben (Nettó Támogatási
Egyenérték) meghatározva nyújthatók, az Európai Unió által
meghatározott határértékek szerint.

A referencia-kamatláb a Bizottság által meghatározott és az
Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett, a támoga-
tások nyújtásakor érvényben lévő kamatláb.

A Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontja szerinti
kivételrendelkezések által érintett térségekben a támogatások a
2000-2006 között időszakra a Regionális Támogatások Olasz
Alapokmányában rögzített maximális intenzitásokon belül
nyújthatók (a Bizottság 2000. március 1. és 2000. szeptember
20-i határozata), beleértve a kisvállalkozások számára előirány-
zott többleteket. Pontosabban

1. 50 % NTE + 15 % BTE, Calabria Tartományban, melynek
területe teljes egészében a 87. 3 a) szerinti kivételrendelkezés
alá tartozik;

2. 35 % NTE + 15 % BTE, Basilicata, Campania, Puglia,
Szicília, Sardegna Tartományokban, melyek területei teljes
mértékben a 87 3 a) szerinti kivételrendelkezés alá
tartoznak;

3. 20 % NTE + 10 % BTE, Abruzzo és Molise 87 3 c) szerinti
kivételrendelkezés alá tartozó térségeiben;

4. 8 % NTE + 10 % BTE, más tartományok 87 3 c) szerinti
kivételrendelkezés alá tartozó térségeiben.

Az 1. és 2. pontokban említett tartományokban az összes nettó
támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 75 %-ot. A 3. és 4.
pontban említett tartományokban az összes nettó támogatási
intenzitás nem haladhatja meg a 30 %-ot.

Továbbá a 2. célkitűzés alá tartozó térségekben, ha azok a
Regionális Támogatások Olasz Alapokmányában nem szere-
pelnek, és az 1. és 2. célkitűzés címén átmeneti támogatásra
jogosult térségekben, a támogatások a Bizottság 70/2001/EK
rendelete 4. cikkének (2) bekezdésében előírtak szerint nyújt-
hatók. Pontosabban 15 % BTE a kisvállalkozások esetében

Alternatívaként, a kedvezményezettek három éves időtartamra
100 000 EUR összeghatárig igényelhetnek támogatást, az EK-
Szerződés 87. és 88. cikkének a kisebb jelentőségű támogatá-
sokra történő alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 69/2001
bizottsági rendelet szerinti, de minimis támogatásokra vonat-
kozó közösségi előírások feltétlen betartásával.

A Munkaügyi és Társadalombiztosítási Miniszter 1995. március
14-i rendeletében és későbbi módosításaiban foglalt

kedvezőtlen helyzetű térségekben, ha azok a Regionális Támo-
gatások Olasz Alapokmányában még nem szerepelnek, vagy
azokon a területeken, melyek akár átmenetileg is a célkitűzések
alá tartoznak, a támogatások a de minimis szabály szerint vagy
alternatívaként a Bizottság 70/2001/EK rendelete 4. cikkének
(2) bekezdésében előírtak szerint nyújthatók.

A támogatási program előírja, hogy a beruházást a támogatott
régióban a tevékenység megindításának időpontjától legalább 5
éven keresztül fenntartsák. Ugyanezen rendszer előirányoz
továbbá egy ellenőrző tevékenységet, melynek célja a fenti köte-
lezettség betartásának ellenőrzése. Ennek a kedvezményezettek
részéről történő esetleges megszegése a támogatások visszavo-
nási folyamatának azonnali működésbe helyezésével és az
esetleg már folyósított összegek visszafizettetésével jár.

A támogatási program előírja továbbá, hogy a kedvezményezett
hozzájárulása az elnyert finanszírozás legalább 25 %-át elérje.

A támogatási program előirányoz különböző olyan intézkedé-
seket, melyek ugyanazon elszámolható költségek vonatkozá-
sában nem halmozhatók. Ezek ugyanazon elszámolható költ-
ségek vonatkozásában nem halmozhatók bármilyen célú egyéb
programokkal sem. Az alkalmazható plafonértékek betartá-
sához a támogatás összesített összegét kell figyelembe venni,
mely az összes további, akár különböző célú programokból
származó támogatást tartalmazza, magának a támogatásnak az
eredetétől függetlenül (közösségi, országos, regionális vagy
állami hatóságok által nyújtott). A támogatást nyújtó ellenőrzési
tevékenységet folytat, hogy biztosítható legyen a halmozódási
szabályok betartása.

A végrehajtás időpontja: A jelen program alapján nyújtható
támogatások „A magán vállalkozások számára támogatások
nyújtására vonatkozó előírásokról szóló rendelet” hatálybalépé-
sének napjától kezdődően folyósíthatók.

A program időtartama: A támogatási program időtartamának
lejárata 2003.12.31.

A támogatás célja: A támogatás célja a fenti intenzitási határ-
értékeken belül beruházási támogatások nyújtása, az alábbi
elsőbbségi célok eléréséhez

a. a vállalkozás létrehozásának és fejlesztésének segítése,
szövetkezeti formában is;

b. a fiatal vezetésű vagy többségében fiatalok részvételével
működtetett vállalkozások hitelhez jutásának segítése;

c. a különböző termelőágazatok leginnovatívabb területein
belül a fiatal vezetésű vagy többségében fiatalok részvéte-
lével működtetett vállalkozások jelenlétének elősegítése;
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d. a társas vállalkozás létrehozásának és fejlesztésének segítése;

e. az 1991. november 8-i 381. sz. törvény 1. cikke, (1) bekez-
désének b) pontja szerinti társas cégek számára a hitelhez
jutás segítése.

Az intézkedések a Bizottság 1996. április 3-i javaslatában (HU
L 107., 1996. április 30.) és 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 rendeletben meghatározott kisvállalko-
zásokra vonatkoznak.

Az intézkedések csak már meglévő, a rendelettervezet 35.
cikkének (3) bekezdése szerinti társas szövetkezetek esetén
vonatkozhatnak esetleg a középvállalkozásokra is, az Európai
Bizottság 1996. április 3-i 96/280/EK javaslatában és 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 I. mellékle-
tében meghatározottak szerint. Ilyen esetben a 70/2001 rende-
let által középvállalkozásokra előirányzott plafonértékeket kell
alkalmazni.

A támogatási program előírja, hogy a támogatási kérelmet
azelőtt kell benyújtani, hogy a tervezett beruházások megvalósí-
tása megkezdődne.

Érintett gazdasági ágazat(ok): Az alábbiakkal kapcsolatos
projektek finanszírozhatók

– kisipari vagy ipari ágazatban javak termelése vagy bármilyen
ágazathoz tartozó vállalkozások részére szolgáltatások nyúj-
tása;

– Szolgáltatások nyújtása a kulturális javak élvezésével kapcso-
latos területeken, szolgáltatások nyújtása a turisztikai
ágazatban, szolgáltatások nyújtása a polgári és ipari alko-
tások karbantartásának területén, szolgáltatások nyújtása a
technológiai innováció területén, szolgáltatások nyújtása a
környezetvédelem területén, szolgáltatások nyújtása a
mezőgazdasági és mezőgazdasági-ipari termékek feldolgozá-
sával és forgalmazásával foglalkozó ágazatban.

A mezőgazdasági és mezőgazdasági-ipari ágazatban a szolgálta-
tások nyújtása beletartozik a 70/2001 rendelet alkalmazási
körébe, amennyiben az magánszemélyek és közintézmények
(konzorciumok, hegyközösségek, vállalkozók) számára biztosí-
tott szolgáltatások nyújtásában (pl. minőségbiztosítás, műszaki
tanácsadás) fejeződik ki, nem pedig a mezőgazdasági ágazatban
nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások
alkalmazási körébe tartozó tevékenységekben.

A szállítási eszközök és felszerelések kizártak az elszámolható
beruházási költségekből azon szolgáltatásnyújtási projektek
esetén, melyek fő gazdasági tevékenysége a szállítási ágazatba
tartozik.

A támogatás nem alkalmazható a vaskohászat, a hajógyártás, a
szintetikus szálak és a gépjárműipar ágazataira.

Az intézkedések semmilyen módon nem irányoznak elő export-
támogatásokat, sem pedig az import termékekkel szemben a
hazai termékeket előnyben részesítő támogatásokat.

A támogatás nyújtó hatóság neve és címe: Gazdasági és
Pénzügyminisztérium – Via XX settembre 97 ROMA

Egyéb információk: A jelen program keretében nyújtott
támogatásokat a központi hatóság (Olasz Állam) a megfelelő,
alkalmas, részletes nyilvántartásokban a támogatás nyújtásának
időpontjától számítva 10 évig vezeti.

A központi hatóság (Olasz Állam) – a 70/2001/EK rendelet
értelmében mentesített támogatási programok megfelelő,
alkalmas, részletes nyilvántartásaiban – továbbá a támogatási
programra vonatkozó bejegyzést az ugyanezen program kere-
tében adott utolsó támogatás nyújtásától számított 10 évig
vezeti.

Végül az Olasz Állam a 70/2001/EK rendelet alkalmazásáról
éves jelentést küld a Bizottságnak, az ahhoz mellékelt, rend-
szeres jelentésre szolgáló formanyomtatvány szerint..

A támogatás száma: XS 81/03

Tagállam: Németország

Régió: Niedersachsen (Landkreis Cloppenburg)/Alsó-Szászor-
szág (Cloppenburg járás)

A támogatási program megnevezése, illetve az egyedi
támogatások esetében a kedvezményezett vállalkozás
neve: Irányelv a kis- és középvállalkozások (KKV-k) termelő
beruházásaihoz nyújtott egyedi támogatásokhoz

Jogalap: § 108 der Niedersächsischen Landkreisordnung (NLO)
in der Fassung vom 22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und
Verordnungsblatt S. 365) i.V. mit § 65 der Niedersächsischen
Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 22.8.1998
(Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 382)

A rendszer várható éves költségei, illetve a vállalkozásnak
nyújtott egyedi támogatás teljes összege: 100 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás: Cloppenburg járás területe
részben a Bizottság által jóváhagyott nemzeti támogatási
térképbe tartozik.

A támogatás mértéke

– kisvállalkozásoknál legfeljebb 15 százalék

– középvállalkozásoknál legfeljebb 7,5 százalék

a támogatható beruházási kiadásokhoz képest.

A halmozási szabályokat figyelembe kell venni.
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Végrehajtás időpontja: 2003.6.1.

A program időtartama Az egyedi támogatás kifize-
tése: 2003.6.1-től 2006.12.31-ig

A támogatás célja: A támogatással Cloppenburg járásnak a
2. sz. célkitűzés szerinti területén működő kis- és középvállal-
kozások versenyképességét és alkalmazkodóképességét kell
növelni, ösztönözni új munkahelyek teremtésére és a meglévők
megőrzésére, és ezáltal struktúrajavító hatásokat kell elérni.

A nehézségekkel küzdő vállalkozásoknak adott mentési célú és
szerkezetátalakító támogatások (a nehézségekkel küzdő vállal-
kozásoknak nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi
irányelv értelmében, HL C 288. szám, 1999.10.9.) nem képezik
ennek a programnak a tárgyát.

A következő beruházási célok támogathatóak

– Telephely létrehozása.

– Telephely bővítése, ha a teljes munkaidős állandó munkahe-
lyek száma a beruházás előtti állapothoz képest 15 %-kal
megnövekszik.

– Telephely áthelyezése, ha a teljes munkaidős állandó munka-
helyek száma a beruházás előtti állapothoz képest 15 %-kal
megnövekszik.

– Egy bezárás által fenyegetett vagy már bezárt telephely
megszerzése, amennyiben ez a megszerzés piaci feltételek
mellett történik.

A támogatás megadása beruházási hozzájárulások formájában
történik.

Támogathatóak az összes amortizálható beruházási javak,
amelyek lehetnek tárgyi eszközök és immateriális javak.

Érintett gazdasági ágazatok: Támogatásra jogosultak a kis- és
középvállalkozások az ipar, a kézműipar, a kereskedelem, az
építőipar, a közlekedés, a szolgáltatások és a szálláshely-szolgál-
tatás területén, ha a székhelyük Cloppenburg járásban van,
illetve amikor ezekről a területekről származó egzisztencia-
teremtők Cloppenburg járás területén terveznek céget alapítani.

Nem támogathatóak

– azok a vállalkozások, amelyek mezőgazdasági tevékenysé-
geket folytatnak, kivéve a bérvállalkozókat,

– hitelnyújtó és biztosító vállalkozások,

– szabadfoglalkozású személyek.

Az érzékeny ágazatokba tartozó vállalkozás támogatása kizárt.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Landkreis Cloppenburg
Eschenstraße 29
D-49644 Cloppenburg

Egyéb információk:

Frau Derben
Tel.: 04471-15-272
fax: 04471-85697
Email wirtschaft@Ikalp.de

Támogatás száma: XS 82/03

Tagállam: Olaszország

Régió: Liguria

A támogatási program megnevezése: A 20/2002 regionális
törvény 8. cikke értelmében létrehozott Regionális Beruházási
Alap (RBA) Kis- és középvállalkozások fejlesztési rotációs
alapja, amely a fogadó idegenforgalom területén tevékeny
vállalkozások által kezdeményezett projektek támogatására jött
létre.

Jogalap:
– Legge regionale 7 maggio 2002, n. 20 – art. 8.

– Deliberazione del Consiglio regionale n. 44 del 7 agosto
2002.

– Deliberazione della Giunta regionale n. 1032 del 24
settembre 2002.

– Deliberazione della Giunta regionale n. 1518 del 13
dicembre 2002.

– Deliberazione della Giunta regionale n. 585 del 30 maggio
2003.

A támogatási program keretében tervezett éves
kiadások: 9 millió euró.

Maximális támogatási intenzitás: 0 %-os kamat mellett
visszafizethető támogatás, amelynek maximális intenzitása a
kivállalkozások esetében 15 %-os, a középvállalkozások
esetében 7,5 %-os BTI.

2005.7.7. C 166/7Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



A végrehajtás időpontja: 2003.7.1.

A program időtartama: 2004. december.

A támogatás célja: Az alap a liguriai idegenforgalom minősé-
gének javítását és fejlesztését az idegenforgalomban tevé-
kenykedő kis- és középvállalkozások beruházásainak támoga-
tásán keresztül megvalósító projektek támogatására szolgál.

Az érintett gazdasági ágazat(ok): Az alábbi tevékenységet
folytató és a fogadó idegenforgalomban működő vállalkozások

– szállodák és motelek, idegenforgalmi, szállodai jellegű apart-
manokat működtető vállalkozások, turista telepek;

– fogadók;

– strandok

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

FILSE – Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico
Via Peschiera, 16
16122 Genova

A támogatás száma: XS 84/02

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Lazio Tartomány

A támogatási program megnevezése: IV.2.1. alintézkedés –
elő-beruházási alap

DOCUP 2. célkitűzés 2000-2006 Lazio

Jogalap:
– DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 Lazio e

Complemento di Programmazione Obiettivo 2 Lazio

– Misura IV.2 – Strumenti finanziari per l'innovazione

– Sottomisura IV.2.1 – Fondo di pre-investimento

A program keretében tervezett éves kiadás:

Cél 2
euró

Phasing out
euró

Összesen
euró

2001 888 131 256 486 1 144 617

2002 1 079 123 285 442 1 364 565

2003 1 098 608 235 800 1 334 408

Cél 2
euró

Phasing out
euró

Összesen
euró

2004 1 029 007 161 337 1 190 344

2005 1 045 712 108 937 1 154 649

2006 1 062 418 - 1 062 418

Összesen 6 202 999 1 048 002 7 251 001

Maximális támogatási intenzitás: Az elszámolható beruházás
50 % BTE-je, 103.291,38 euró plafonértékkel.

A végrehajtás időpontja: A támogatás a nyilvános felhívásnak
a LTHL-ben (Lazio Tartomány Hivatalos Lapja) való közzété-
telét követően nyújtható.

A program időtartama: 2006.12.31.

A támogatás célja: A 2. Célkitűzés alá tartozó Lazio KKV-ai
részére egy külön elő-beruházási alapon keresztül szaktanács-
adások, piackutatások és megvalósíthatósági tanulmányok
beszerzését célzó tevékenységek finanszírozásának lehetővé
tétele.

Érintett gazdasági ágazat(ok): Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

FILAS SpA
Piazza della Libertà, 20
00192 Roma

Támogatás száma: XS 88/02

Tagállam: Olaszország

Régió: Molise

A támogatási program megnevezése: 598/94 törvény,
kamat- és tőketámogatás nyújtása a vállalati rendszerek és
működési folyamatok megújításához

Jogalap:
– Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11 come modificato ed integ-

rato da

Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;

Legge 23.12.1999, n. 488, art. 54;

Legge 05.03.2001, n. 57, art. 15;

– Decreto legislativo 31.03.98, n. 112, art. 19;

– Decreto legislativo 31.03.98, n. 123;

– Delibera di Giunta della Regione Molise del 5 giugno 2001,
n. 653;

– Delibera di Giunta della Regione Molise dell'8 luglio 2002, n.
953;
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A támogatási program keretében tervezett éves kiadás
összege: 1 000 000 euró (2006-ig)

Maximális támogatási intenzitás: A maximális támogatási
intenzitás az Amszterdami Szerződés 87. cikke (3) bekezdése c)
pontja értelmében a régiók külön elbírálás alá vonható térségei
esetében az NTI szerint számított 20 % és a BTI szerint számí-
tott 10 % együttes összegben kerültek meghatározásra. A régió
minden más térsége vonatkozásában, amelyek nem vonhatók
külön elbírálás alá az említett 87. cikk (3) bekezdés c) pontja
értelmében, az intenzitás mértéke a kisvállalkozások esetében a
BTI szerint számított 15 %, és a középvállalkozások esetében a
BTI szerint számított 7,5 %.

Végrehajtás időpontja: 2002. augusztus 7. (mindenesetre
semmilyen támogatást nem kerül odaítélésre, amíg a jelen
összefoglaló tábla nem érkezik meg a Bizottság részére)

A támogatás nyújtásának időtartama: 2006.12.31.

A támogatás célja: A támogatás kamattámogatás és speciális
támogatás formájában a termelési egységek létrehozásán és
bővítésén, a termékeket vagy a létesítményben végzett termelési
folyamatokat érintő alapvető változtatásokkal kapcsolatos tevé-
kenységek beindításán és különösen az ésszerűsítésen, az újjáé-
pítésen vagy modernizáláson keresztül történő vállalati rend-
szerek és működési folyamatok megújítását célzó beruházási
projekteket támogatja.

Támogatás alá a következő költségtípusok vonhatók

– falazási munkák;

– gépek és berendezések;

– új termelési technológiákkal és termelési eljárásokkal kapcso-
latos számítástechnikai programok és szabadalmak;

– tanácsadói szolgáltatások.

Érintett gazdasági ágazat(ok): Bányászati és gyártási gazda-
sági ágazatokban működő KKV-k, amelyekkel kapcsolatban lásd
a ISTAT (Statisztikai Hivatal) 1991-ben kiadott gazdasági tevé-
kenységeket osztályozó kiadványának C. és D. részét, a kohá-
szat, a hajógyártás, a szintetikus szálak, a gépjárműipar és a
szállítási ágazatokra vonatkozó közösségi előírásokban megha-
tározott kivételekkel és korlátozásokkal.

Nem kerülnek elfogadásra az EK-Szerződés I. mellékletében
felsorolt termékek gyártásához, feldolgozásához és forgalmazá-
sához kapcsolódó tevékenységek.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Molise Régió
Termelési Tevékenységek Tanácsa
Ipari részleg
Via Roma, 84
86100 Campobasso
Tel.: 0874429582 – 0874429840
fax: 0874429633 – 0874429854

Egyéb információ: Ez a támogatás nem nyújtható azoknak a
befektetéseknek a finanszírozásához, amelyek elérik a
következő két határérték egyikét

a) A teljes projekt támogatható összköltsége eléri illetve
meghaladja a 25 millió euró összeget, és

i) azokban a régiókban, amelyek a regionális támogatásban
nem részesülhetnek, a támogatás bruttó intenzitása eléri
vagy meghaladja a kisvállalkozások esetében a BTI 15 %-
a, illetve a középvállalkozások esetében a BTI 7,5 %-a
határértékének 50 %-át;

ii) azokban a régiókban, amelyek részesülhetnek regionális
támogatásban, a támogatás nettó intenzitása eléri vagy
meghaladja az adott térségnek adható régiós támogatási
elosztásban meghatározott nettó intenzitás maximális
értékének 50 %-át; vagy

b) a támogatás bruttó összértéke eléri vagy meghaladja a 15
millió euró összeget.

A támogatás nem vonatkozik az exporttal kapcsolatos tevé-
kenységekre, vagyis nem az exportra kerülő termékek mennyi-
ségének növeléséhez, az elosztási hálózat létrehozásának és
működtetéséhez vagy egyéb, az exporttevékenységhez kapcso-
lódó folyó költségek finanszírozásához kapcsolódó közvetlen
támogatás, és nem feltétele a hazai termékeknek az import
termékekkel szemben való preferenciális alkalmazása.

Támogatás alá kizárólag a támogatási igény benyújtását
követően kifizetett költségek vonhatók.

A támogatás odaítélésének feltétele az ellenőrizendő közvetlen
műszaki, gazdasági és pénzügyi tevékenységet értékelő vizsgá-
lati eljárás végrehajtása

– a megszerezhető ismeretek újdonsága és eredetisége;

– ugyanezen ismeretek hasznossága a termék és eljárási inno-
váció szempontjából, amelyek növelik a versenyképességet és
elősegítik a fejlődést;

– a projekt megvalósításához szükségesnek ítélt költségek
kongruenciája és igazolt volta;

– a pályázó által megadott projekt várható gazdasági visszae-
sései.

A támogatható tanácsadási szolgáltatások nem folyamatosak és
nem rendszeresek, valamint nem kapcsolódnak a vállalkozás
normál működési költségeihez.

Ezenkívül a támogatás odaítélésének szükséges feltétele a
bankon keresztül működő befektetés, az abból következő válla-
lati hitelképességi értékeléssel és a vállalat fejlődési lehetősé-
geinek vizsgálatával együtt.
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A támogatás száma: XS 120/02

Tagállam: Franciaország

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Az ADEME racionális
enrgiafelhasználást célzó támogatási programja

Jogalap: Délibérations du Conseil d'administration de l'ADEME
du 12 mai 1999 et suivantes

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás
összege: 10 millió euró

Maximális támogatási intenzitás: 7,5 % vagy 15 % (a regio-
nális prémiumokon kívül, amelyek mértéke 5 százalékpont a
területrendezési kedvezményben részesülő iparban és 10 száza-
lékpont a tengerentúli megyék esetében)

Végrehajtás időpontja: 2001.11.16.

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának
időtartama: 2006.12.31.

A támogatás célja: A KKV-k energiatakarékossági célú beruhá-
zásaihoz nyújtott támogatás

Érintett gazdasági ágazat(ok): Minden ágazat, kivéve közle-
kedés, halászat, akvakultúra

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
(ADEME)/a francia Környezetvédelmi és Energiagazdálkodási
Ügynökség
27, rue Louis Vicat
75737 Paris cedex 15 – France

Ügyiratszám: XS122/02

Tagállam: Franciaország

Régió: Franciaország

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Az ADEME „Helyhez
kötött légszennyező források” támogatási programja

Jogalap: Délibérations du Conseil d'administration de l'ADEME
du 16 novembre 2001

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás
összege: legfeljebb 33,53 millió euró

Maximális támogatási intenzitás: 7,5 % vagy 15 % (a regio-
nális prémiumokon kívül, amelyek mértéke 5 százalékpont a
területrendezési kedvezményben részesülő iparban és 10 száza-
lékpont a tengerentúli megyék esetében)

Végrehajtás időpontja: 2001.11.16.

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának
időtartama: 2006.12.31.

A támogatás célja: Beruházási támogatások KKV-k számára a
helyhez kötött létesítmények légköri kibocsátásának megelőzé-
sére és csökkentésére

Érintett gazdasági ágazat(ok): Minden ágazat, kivéve halászat,
akvakultúra

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
(ADEME)
27, rue Louis Vicat
75737 Paris cedex 15 – France

Támogatás száma: XS 132/03

Tagállam: Olaszország

Régió: Toscana

A támogatási program megnevezése címe: Megvalósítható-
sági tanulmányok készítéséhez, szaktanácsadáshoz, vállalati
fúziókhoz és egyesüléshez nyújtott támogatás.

Jogalap: Delibera di Giunta Regione Toscana n. 32 del
20.1.2003 Progetto pilota integrato moda asse 3 azione 14
„Aiuti alle spese per studi di fattibilità e consulenze specialis-
tiche per fusioni e accorpamenti tra imprese”

A támogatási program keretében tervezett éves
kiadás: 500 000 euró
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Maximális támogatási intenzitás: Külső tanácsadás megszer-
zése költésgének 50 %-a

Végrehajtás időpontja: 2003. október, a Bizottság által kibo-
csátott kérdőív átvételének kelte.

A program időtartama: 2003-2005

A támogatás célja: Nem folyamatos illetve nem időszakonként
ismétlődő szaktanácsadások beszerzéséhez, vállalati fúziókhoz
és egyesüléshez nyújtott támogatás.

Érintett ágazat(ok): Az alábbi, a D. osztály „Feldolgozóipar”
1991-es ISTAT (olasz statisztikai hivatal) kódszámaival jelölt
gazdasági tevékenységet, mint főtevékenységet folytató
cégeknek nyújtott támogatás

– DB Textilruházati ipar

– DC Bőrcserzés, bőr és műbőr termékek gyártása

– DN 36.2 Ékszerek és ötvösművészeti termékek

A vállalatoknak pénzügyileg és gazdaságilag jó pénzügyi és
gazdasági helyzetben kell lenniük.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Toscana (Toscana Régió)
Via di Novoli, 26
I-50127 Firenze
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