
Tagállamok által adott tájékoztatás az EK-szerződés 87. és 88. cikkeinek a kis- és középvállalkozá-
soknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 70/2001/EK

bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokkal

(2005/C 175/05)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS 27/04

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Az Egyesült Királyság északnyugati régiója mint a 87. cikk (3) bekezdése a)
pontja alapján támogatott terület

Támogatási rendszer megnevezése
vagy az eseti támogatásban részesülő
vállalat neve

Delleve Plastics Limited

Jogalap Section 153 Environmental Protection Act 1990 and Financial Assistance for
Environmental Purposes (No 2) Order 2000 (SI 2000:2211)

A támogatott időszakra vonatkozó
éves költségvetés vagy a vállalat
részére nyújtott eseti támogatás teljes
összege

Támogatási rendszer Évenkénti teljes összeg

Biztosított kölcsön

Eseti támogatás Támogatás teljes összege 1,085 millió
angol font

Biztosított kölcsön

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke (2)–(6) bekezdésével össz-
hangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2004. május 30-tól

Támogatás időtartama vagy az eseti
támogatás odaítélése

2005. július 30-ig

Támogatás célja KKV-knek nyújtott támogatás Igen

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi ágazat, amely KKV-támogatásban részesülhet Nem

Speciális ágazatokra korlátozott Igen

– Szénbányászat

– Valamennyi ipari ágazat

Vagy

Acél

Hajógyártás

Szintetikus anyagok

Gépjárművek

Egyéb gyártás

– Valamennyi szolgáltatás

Vagy

Szállítási szolgáltatás

Pénzügyi szolgáltatás

Egyéb szolgáltatás (újrafeldolgozó
üzemek)

Igen
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Támogató hatóság neve és címe Név:
WRAP

Cím:
The Old Academy, 21 Horsefair, Banbury, OX16 0AH

Nagy összegű eseti támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban

A rendelkezés kizárja a támogatás odaítélését
vagy a Bizottságnak a támogatás odaítéléséről
való előzetes tájékoztatását írja elő,

a) amennyiben az összes támogatható költség
legalább 25 millió euro, és

– a bruttó támogatási intenzitás legalább
50 %,

– olyan területeken, amelyek regionális
támogatásban részesülhetnek, a nettó
támogatási intenzitás legalább 50 %; vagy

b) amennyiben a teljes bruttó támogatási összeg
legalább 15 millió euro.

Nem
vehető
igénybe

A támogatás száma XS 79/04

Tagállam Ausztria

Régió Niederösterreich/Alsó-Ausztria (szövetségi tartomány)

A támogatási rendszer megnevezése,
illetve az egyedi támogatásoknál a
támogatásban részesülő vállalkozás
neve

NAFES támogatási irányelv

Jogalap NAFES Förderrichtlinie. Bei den einzelnen Förderfällen der jeweilige Beschluss
der NÖ Landesregierung.

A program tervezett éves költségei, ill.
az egy vállalkozásnak adható egyedi
támogatás teljes összege

A program időtartama: Teljes összeg évente 1,2 mó EUR

Kölcsönre vállalt kezesség

Egyedi támogatás A támogatás teljes összege Max. 0,3 mó
EUR

Kölcsönre vállalt kezesség

Maximális támogatási intenzitás: A rendelet 4. cikkének (2) – (6) bekezdésével,
valamint 5. cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.04.02

A program időtartama, ill. az egyedi
támogatás kifizetése:

2006.12.31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása
Beruházási támogatás infrastrukturális projek-
tekre

Igen

Érintett gazdasági ágazatok: Minden gazdasági ágazat, amelyben a KKV-knak
támogatás adható, különösen pedig az egyéb
szolgáltatások területe. A mezőgazdaság és a
szállítás kivételével.

Igen

A támogatás a következő gazdasági területekre
korlátozódik

Nem

– Bányászat

– A teljes feldolgozóipar

vagy

Acélipar

Hajógyártás

Szintetikus szálak

Gépjárműipar

A feldolgozóipar más területei
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– Minden szolgáltatás

vagy

Szállítás

Pénzügyi szolgáltatások

egyéb szolgáltatások

A támogatást megadó hatóság neve és
címe

Név:
Landesregierung Niederösterreich, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik
Alsó-Ausztria tartományi kormánya, a Területrendezés és a Regionális Politika
Főosztálya Leadás és feldolgozás: Wirtschaftskammer NÖ (Alsó-Ausztriai Gazda-
sági Kamara)

Cím:
Landhausplatz 1, A-3109 St. Pölten

Egyedi támogatások nagyobb
tervekhez

A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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