
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások
engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(2005/C 177/09)

(EGT vonatkozású szöveg)

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.4.22

Tagállam:: Olaszország (Toszkána)

Támogatás száma: N 7/2004

Megnevezése: Intézkedések a halászat javára

Célkitűzés: Támogatás a halászati és akvakultúra-ágazatnak.

Jogalap: Legge regionale del 23 dicembre 2003

Költségvetés: 4,39 millió euró

Időtartam: 3 év

A támogatás formája és intenzitása: A 2792/1999 rendelet
által előírt mértékek.

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Az elfogadás dátuma: 2004.7.22

Tagállam: Görögország

Támogatás száma: N 105/2004

Cím: Módosítások a TANEO kockázati tőkelaphoz

Célkitűzés: Az alapok alapja, melynek célja a magánszféra
befektetőibe, új kockázati tőkealapokba történő befektetés,
amelyek a maguk részéről az új gazdaság kis- és középvállalko-
zásaiba fektetnek be, lehetőleg a vállalkozások megalakulásakor,
vagy működődésének korai szakaszában

Jogi alap: Ν.2843/2000 (ΦΕΚ, τεύχος Α' αρ. 219) περί εκσυγχ-
ρονισµού των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών
επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Αθηνών και άλλων

ΑΡΘΡΟ 28 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του Ν.2992/
2002 (ΦΕΚ, τεύχος Α' αρ. 54) περί ενίσχυσης της κεφαλαιαγοράς,
ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας και άλλων διατάξεων)

Költségvetés: 45 millió euró

Időtartam: 2016-ig

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának napja: 2004.10.05

Tagállam: Olaszország

Támogatás száma: N 180/2004

Cím: K+F beruházási támogatás egyes ágazatoknak (meta-dist-
retti) Regione Lombardiában

Célkitűzés: A program módosítja az eredeti N 311/2003
támogatási programot és kiterjeszti annak alkalmazási körét (1)
új iparágazat (információs és kommunikációs technológia, IKT)
bevonásával, illetve (2) – az eredetileg KKV-kra korlátozott –
kedvezményezettek nagyobb számának bevonásával, amely ma
már kiterjed a KKV-k nyilvános/zártkörű konzorciumaira, a
nagyvállalatokra, az egyetemekre, az EU kutatási intézményeire
és a nemzeti alapokra is

Jogalap: Legge regionale del 24.03.2003 n. 3 art. 2, comma 5
„Modifiche a leggi regionali in material di organizzazione,
sviluppo economico, territorio e seervizi alla persona”

Költségvetés: A program teljes költségvetése valószínűleg 90
– 110 millió euró lesz.

Támogatási intenzitás vagy összeg: Alapkutatásra: max.
100 %; ipari kutatásra: max. 50 %; piac közeli fejlesztésre: max.
25 %; ipari kutatás előkészítésére vonatkozó tanulmányok költ-
ségeire: max. 75 %, piac közeli fejlesztések tevékenységeinek
előkészítésére vonatkozó tanulmányokra: max. 50 %.

A támogatási intenzitás megnövelhető: max. 10 százalék-
ponttal, ha a támogatás KKV-knak nyújtandó; max. 5 százalék-
ponttal, ha a támogatás a 87. cikk (3) bekezdés (c) pontja
szerinti támogatott területek vállalkozásainak nyújtandó; max.
25 százalékponttal, ha a projekt tényleges határokon átnyúló
együttműködést is magába foglal, és ha az eredményeit széles
körben terjesztik; max. 15 százalékponttal, ha a kutatási projekt
összhangban van a Közösség aktuális K+F keretprogramja
részeként vállalt egyedi projekt vagy program célkitűzéseivel;
max. 10 százalékponttal abban az esetben, ha a projekt tényle-
gesen határokon átnyúló, független partnerek közötti együtt-
működést, és a K+F keretprogram 5.10.4. pontját tükröző
együttműködési projekteket foglal magába.
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Az emeléssel együtt összesen nem haladhatja meg a 75 %-ot az
ipari kutatás esetében, illetve az 50 %-ot piac közeli fejlesztés
esetében

Időtartam: A program maximális időtartama 10 év.

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Határozathozatal időpontja: 2004.8.12

Tagállam: Hollandia

Ügyszám: N 222/2004

Megnevezés: Egyedülálló lehetőség program és demonstrációs
projektek

Cél: Az energiaváltozási kísérletek és az innovatív energiade-
monstrációs projektek ösztönzése

Jogalap: Kaderwet EZ-subsidies (Staatsblad 1997, 638)

Költségvetés: 225 millió euró

Intenzitás vagy összeg: Legfeljebb 50 %

Időtartam: a demonstrációs projektekre 10 év, az energiavál-
tozási kísérletekre 5 év

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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