
A tagállamok jelentése az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak
nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK rende-

lettel összhangban nyújtott állami támogatásokról

(2005/C 185/02)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma: XS 4/03

Tagállam: Olaszország

Régió: Toscana

A támogatási program megnevezése: A divat ágazat kis- és
középvállalkozásainak támogatás nyújtása gyártási beruházá-
sokhoz.

Jogalap:
– Delibera Giunta regionale n. 1206 del 4 novembre 2002

„Risoluzione del Consiglio regionale n. 18/2002. Approva-
zione dello schema per la definizione del progetto pilota
integrato per il sistema moda”.

– Decisione Giunta regionale n. 13 dell'11 luglio 2001 „Diret-
tive per l'attuazione dei regimi di aiuto”.

– Decreto Giunta regionale n. 6818 del 21 novembre 2002
Bando per l'accesso al regime di aiuto Misura 1.1 „Aiuti agli
investimenti produttivi e ambientali delle PMI” del PRSE
2001.

– Decreto Giunta regionale n. 6876 del 3 dicembre 2002
Bando per l'accesso al regime di aiuto Misura 1.2 „Aiuti agli
investimenti di imprese artigiane” del PRSE 2001-2005.

A program keretében tervezett éves
kiadás: 25 000 000 euró

Maximális támogatási intenzitás: A támogatási intenzitás az
egyes vállalkozások esetén nem haladhatja meg a teljes
beruházás költségének bruttó támogatási egyenértéken számí-
tott 15 %-át a kisvállalkozások esetében, és bruttó támogatási
egyenértéken számolva a 7,5 %-ot a középvállalkozások
esetében. Abban az esetben, ha a program által érintett terü-
letek a módosított szerződés 87. cikkének 3.C pontja alapján
mentességet élveznek, a támogatás bruttó támogatási egyenér-
tékben 18 % a kisvállalkozások esetében, és bruttó támogatási
egyenértékben 14 % a középvállalkozások esetében.

A végrehajtás időpontja: 2003. január. A pályázati forma-
nyomtatvány Bizottság általi fogadásának dátuma.

A támogatási program időtartama: 2003-2005

A támogatás célja: Megkönnyíteni a divat területén tevé-
kenykedő olyan kis- és középvállalkozások hitelhez és támoga-
táshoz való jutását, amelyek materiális és immateriális javakba
történő beruházást valósítanak meg.

Érintett gazdasági ágazat(ok): Iparosított gazdasági tevékeny-
ségek, az alábbi 1991-es ISTAT kódok alapján

– DB – Textil- és ruházati ipar

– DC – Bőripar, bőrből és hasonló anyagokból készült
termékek gyártása

– DN 36.2 – Ékszerészet és ötvösség

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Toscana
Via di Novoli, 26
I-50127 Firenze

Támogatás száma: XS 38/03

Tagállam: Az Olasz Köztársaság

Régió: Friuli-Venezia Giulia autonóm régió

A támogatási program megnevezése: FESR „FreNeSys” inno-
vatív tevékenységek regionális programja – 2. tevékenység „e-
Cooperative business” – 2.6. támogatási egység „demonstrációs
projektek támogatása”

Jogalap: A regionális bizottság 2002.12.6-i 4236. határozata

A program keretében tervezett éves kiadás: 700 000,00
euró

Maximális támogatási intenzitás:

A. Az eszközökbe történő beruházás támogatásának bruttó intenzi-
tása nem haladhatja meg

– a 15 %-ot kisvállalkozások esetében;

– a 7,5 %-ot középvállalkozások esetében.

Azon vállalkozások számára, amelyeknek a székhelye vagy
létesítménye az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c)
pontja szerinti mentesség által lefedett, a Bizottság
2000.9.20-i C(2000) N. 2752. határozata korrigendumában
pontosan meghatározott zónákban található, a támogatási
intenzitás nem lépheti túl a l'8 %-ot nettó támogatási egye-
nértéket + a 10 % bruttó támogatási egyenértéket kisvállal-
kozások esetében, illetve a l'8 %-ot nettó támogatási egye-
nértéket + a 6 % bruttó támogatási egyenértéket középvál-
lalkozások esetében.

B. A külső tanácsadók által nyújtott dologi szolgáltatások támogatá-
sának bruttó intenzitása nem haladhatja meg

– az 50 %-ot a KKV-k esetében
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A végrehajtás dátuma: 2003. február 19.

A támogatási program időtartama: 2004. június 30-ig

A támogatás célja: A regionális vállalkozások versenyképessé-
gének fenntartása telematikus hálózatok kialakítása vagy fejlesz-
tése által, az e-business népszerűsítésének céljából. A vállalko-
zások és más szervezetek által közösen végrehajtott projekteket
népszerűsíteni fogják, mint jó gyakorlati példákat.

Érintett gazdasági ágazatok:

Megjegyzések

a) Bányászati tevékenységet végző, építményeket, javakat
feldolgozó és előállító ipari és kézművesipari vállalkozások;

b) olyan dologi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, amelyek
potenciálisan közvetlenül és pozitívan hatnak a fent említett
összes tevékenység fejlesztésére;

c) turisztikai, kiskereskedelmi és nagykereskedelmi tevékeny-
séget folytató vállalkozások.

Nem támogathatók azok az ágazatok, amelyekre nem alkalmaz-
ható a 70/2001/EK rendelet, továbbá a szállítási ágazat. Az
egyes ágazatokat érintő, külön közösségi rendeletben vagy hatá-
rozatban előírt korlátozásokat alkalmazni kell.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Direzione regionale degli Affari europei
Via Trento, 2
I-34132 Trieste – Italia
email: Affari.europei@regione.fvg.it; s.promo@regione.fvg.it

Egyéb információ: A tevékenység végrehajtásában
közreműködik az adminisztratív eljárásokért felelős négy regio-
nális kereskedelmi-, ipari-, mezőgazdasági-, és kézművesipari
kamara (Gorizia, Udine, Pordenone, Trieszt).

Támogatás száma: XS 106/03

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Nyugat-Wales és a Völgyek

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Carmarthenshire
County Council (Carmarthenshire megyei tanács) Stratégiai
városok és falvak kezdeményezés, amely tartalmazza a vidékfej-
lesztési konverziós támogatást

Jogalap: Local Government Act 2000 – Part 2 Promotion of
Well being, subsection 4.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás
összege: Vidékfejlesztési konverziós alapok (Rural Conversion
Grant Funds, RCG) 1 130 000 GBP

2003/04 415 000GBP

2004/05 715 000GBP

Összesen 1 130 000GBP

Maximális támogatási intenzitás: a tárgyi és immateriális
beruházások költségeinek 50 %-a (a 87. cikk (3) bekezdés
a) pont szerinti terület – 35 % + 15 % KKV-k számára). Egyes
esetekben a beruházási támogatás kiszámítása a munkahelyte-
remtés alapján történik. Egyetlen KKV sem kap 20 e £-nál
többet egy létrehozott munkahelyre.

A tanácsadási költségek legfeljebb 50 %-a

Végrehajtás időpontja: 2003. október 1.

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának
időtartama: 2005. március

A támogatás célja: A tárgyi és immateriális beruházási költ-
ségek és a puha támogatás (tanácsadás) támogatása a KKV-k
vonatkozásában. A helyiségekbe történő beruházások azok,
ahol beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy megfelelő legyen
a biztosított elszállásolás, amely lehetővé teszi az üzlet növeke-
dését. A beruházási támogatás serkenti a növekedést és a fejlő-
dést a megyén belül, és ösztönzi a gazdasági újjászületést az
urbánus és vidékies város- és településközpontokban, azáltal,
hogy támogatja a vállalkozás létrehozásához vagy bővítésére
szánt telkekbe, épületekbe és berendezésekbe történő beruházás
költségeit.

A tanácsadási költségekhez adott támogatás rendszerint a költ-
ségek 10 %-ára korlátozódik. A tanácsadás támogatása egyszeri
kifizetéseket tartalmaz a projektek megtervezésének és felügye-
letének támogatására. Az adományt nem adják meg a vállalat
szokásos működési kiadására, amilyenek például a rutinszerű
adótanácsadási szolgáltatások, a szokásos jogi szolgáltatások
vagy a reklám.

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

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Sarah L Veck
Head of Economic Development
Economic Development Division
Carmarthenshire County Council
Business Resource Centre
Parc Amanwy
New Road
Ammanford
Carmarthenshire
SA18 3EP
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Támogatás száma: XS 135/03

Tagállam: Olaszország

Régió: Lombardia

A támogatási program megnevezése: Támogatás a bresia-i
szállítási vállalkozásoknak a Vision 2000 vállalati minőségbiz-
tosítási rendszer megvalósításához – 2003/2004. év.

Jogalap: Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241.

Deliberazioni camerali n. 240 del 10.12.2002 e n. 185 del
29.9.2003.

Determinazione dirigenziale n. 93/AV del 9.10.2003.

A program keretében tervezett éves kiadás: 50 000 euró

Maximális támogatási intenzitás: A felmerült költségek
50 %-a, vállalkozásonként maximum 2 066 euróig.

A végrehajtás időpontja: 2003.10.20.

A támogatási program időtartama: 2003.10.20-tól
2004.10.19-ig

A támogatás célja: Elősegíteni a vállalati minőségbiztosítási
rendszer megvalósítását a „Vision 2000” normáinak megfe-
lelően a folyamat- és termékhitelesítés céljából a bresciai vállal-
kozások számára.

Érintett gazdasági ágazat(ok): Szállítás.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di
Brescia
Via Orzinuovi, n. 3
I-25125 Brescia – Italia
E–mail costantino@bs.camcom.it

Támogatás száma: XS 136/03

Tagállam: Olaszország

Régió: Szardínia

A támogatási program megnevezése: Ipari negyedekben és
helyi termelési rendszerek körzetében levő vállalkozások szol-
gáltatási hálózatának finanszírozása.

Jogalap: L.R. 24.12.1998, n. 37, art. 4

Delibera di Giunta n. 21/23 del 21.7.2003

A program keretében tervezett éves kiadás: 6 713 940,38
euró

Maximális támogatási intenzitás: 35 % nettó támogatási
egyenérték + 15 % bruttó támogatási egyenérték

A végrehajtás időpontja: 2003. augusztus 11-től

A támogatási program időtartama: 2003.12.31-ig

A támogatás célja: Előmozdítani a szardíniai ipari negyedek
és helyi termelési rendszerek versenyképességének fejlődését a
vállalkozások számára nyújtott szolgáltatások hálózatának javí-
tása által, a termelői, kereskedelmi, innovációs promóciós tevé-
kenység, valamint az ugyanabban a negyedben, vagy helyi
termelési rendszerben működő vállalkozások közötti termelési,
technológiai és kereskedelmi együttműködés aktivizálásával.

Érintett gazdasági ágazat(ok): Minden gazdasági ágazat:
kivéve a Szerződés 1. mellékletében szereplő termékek előállítá-
sával, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos tevé-
kenységek.

A parafagyártó ágazat számára: csak a következő EK nomenkla-
túra szerinti ágazati tevékenységek jogosultak

– 4502 (természetes parafa kéregtelenítve, vagy durván négy-
zetes alakúra vágva, vagy téglalap alakú tömb, lemez, lap
vagy csík alakban (beleértve a parafadugó gyártásához kivá-
gott éles peremű nyersdarabokat is);

– 4503 (természetes parafából készült áru);

– 4504 (agglomerált parafa, kötőanyaggal is, és ebből készült
áru).

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Industria – Servizio Infrastrutture
Viale Trento n. 69 I-09123 Cagliari

Egyéb információ: A támogatás kedvezményezettjei olyan
KKV-okból álló konzorciumok, vagy azok társult vállalatai,
amelyek az 1997.8.7-i 377. ipari tanácsosi rendelet értelmében
külön meghatározott ipari negyedekben, továbbá a 2002.7.2-i
21/38 regionális bizottsági határozatban külön meghatározott
helyi termelési rendszerben működnek. A kedvezményezettek
fenntartják a KKV-i formát.

Támogatás száma: XS 137/03

Tagállam: Olaszország

Régió: Friuli Venezia Giulia autonóm régió

A támogatási program megnevezése címe: Kisipari vállalko-
zásoknak vállalati beruházások céljára a Kisipari Vállalkozások
Rotációs Alapja terhére megítélt beruházások

Jogalap: Decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres del
25.7.2003
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A támogatási program keretében tervezett éves kiadás:
2003 6 000 000 euró

2004 1 246 000 euró

2005 1 000 000 euró

Maximális támogatási intenzitás: A közösségi szabályozás és
a regionális célú támogatások chartája keretében a KKV-k támo-
gatására megállapított maximális korlátozáson belül

– a kisvállalkozásoknak 15 % BTI-ben kifejezve és a középvál-
lalkozásoknak 7,5 % NTI-ben kifejezve

– az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdés c) pontja szerinti
mentesség hatálya alá tartozó cégek számára, amennyiben
kisvállalkozásokról van szó a BTI 8 %-os + 10 % NTI és a
középvállalkozások számára a BTI 8 % + 6 % NTI.

Végrehajtás időpontja: 2003.9.26.

A támogatási program időtartama: 2006.12.31-ig, amely
határidő egy további, hat hónapos átmeneti időtartammal
hosszabbítható 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 10. cikkének megfelelően.

A támogatás célja: Immateriális vagy tárgyi eszközökbe
történő beruházás esetén termelő és termelési szolgáltatásokat
nyújtó kisipari KKV-k támogatása kedvezményes kamatozású
finanszírozás biztosításával.

A támogatás címzettjei a termelő, illetve termelési szolgáltatá-
sokat nyújtó kisipari cégek, az általuk alakított konzorciumok
vagy egyesülések, akár szövetkezeti formában egyesült válla-
latok, amennyiben megfelelnek 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 található
meghatározásnak.

Érintett gazdasági ágazat(ok): Minden ágazat, kivéve az
Európai közösséget létrehozó szerződés I. mellékletében felso-
rolt termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával
kapcsolatos ágazatokban tevékenykedő vállalkozásokat.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Direzione regionale affari finanziari e patrimonio – Servizio del
credito (Pénzügyi és Vagyoni Regionális Főosztály – Hitelosz-
tály)
Corso Cavour, 1 I-34100 Trieste
Telefon 040/377.22.34
Fax 040/377.20.84
E-mail s.credito.ts@regione.fvg.it

Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione –
Servizio per lo sviluppo dell'artigianato (Kisipari és Szövetkezeti
Regionális Főosztály – Kisipari Fejlesztési Osztály)
Via Giulia, 75/1 – 34100 Trieste
Telefon 040/377.48.22
Fax 040/377.48.10
E-mail dir.art.coop@regione.fvg.it

Egyéb információ: Jelen program a 2001. január 12-i
70/2001 bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban kerül
megvalósításra.

A regionális hatóságok vállalják, hogy 2005.1.1-jétől a KKV-k
meghatározását az Európai Bizottság 2003.5.6-i, a kis-, közép-
és mikro-vállalkozásokról szóló, a HL L 124. számában
2003.5.20-án közzétett ajánlásának megfelelően módosítják.

Támogatás száma: XS/141/03

Tagállam: Olaszország

Régió: Marche

A támogatási program megnevezése: 2. célterület 2000-
2006-os egységes programozási dokumentuma – 1.1 intéz-
kedés Az ipari- és kézművesipari KKV-k termelési és környezet-
védelmi beruházásainak támogatása, 1.1.1 alintézkedés ipari
KKV-k termelési beruházásainak támogatása, b1 tevékenység,
341/95 törvény 1. cikke Ösztönzők új létesítmény létrehozá-
sával, vagy létező termelési létesítmény bővítésével, modernizá-
lásával, felújításával, átalakításával, újra üzembe helyezésével és
áthelyezésével kapcsolatos termelési beruházásokhoz.

Jogalap: Docup Ob. 2 2000-2006

A program keretében tervezett éves kiadás:
Normál támogatás

1 840 615,00 euró 2001-re

1 939 014,00 euró 2002-re

2 308 531,40 euró 2003-ra

összesen 6 088 160,40 euró

Átmeneti támogatás

625 682,40 euró 2001-re

1 007 717,90 euró 2002-re

938 681,80 euró 2003-ra

összesen 2 572 082,10 euró

Maximális támogatási intenzitás: A 70/2001/EK rendelet
értelmében a következő támogatási mértéket kell alkalmazni
15 % bruttó támogatási egyenérték a kisvállalkozások számára
és 7,5 % bruttó támogatási egyenérték a középvállalkozások
számára; az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja
alapján mentességet élvező zónák esetén a támogatási mérték
18 % a kisvállalkozások számára és 14 % a középvállalkozások
számára, amennyiben a Bizottság 87. cikke (3) bekezdésének c)
pontja szerinti zónákra vonatkozó mentességet érintő határoza-
tában előírt határértékeket (8 % nettó támogatási egyenérték
+ 10 % bruttó támogatási egyenérték a kisvállalkozások
számára és 8 % nettó támogatási egyenérték + 6 % bruttó
támogatási egyenérték a középvállalkozások számára) betartják.
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A végrehajtás időpontja: Az Európai Bizottság szolgálatai
által megadott iránymutatás értelmében a végső kedvezménye-
zett költségei a pályázati felhívás közzétételének időpontjától
válnak finanszírozásra jogosulttá.

Kizárólag azok a beruházások tekinthetők támogathatónak,
amelyeket a támogatási kérelem benyújtásának időpontját
követően valósítottak meg.

A támogatás időtartama: A program alkalmazásának időtar-
tama rövidebb a 2. célterületre vonatkozó 2000-2006-os
egységes programozási dokumentuménál; ezért a rendszer
2003. december 31-ével megszűnik. Mivel egy ügyfélszolgálati
rendszerű eljárásról van szó, a támogatási kérelmeket
2003.5.29-től 2003.7.28-ig lehet benyújtani.

A támogatás célja: A támogatás a Marche régió területén levő
2. célterületbe tartozó és a támogatás alól kikerülő ipari KKV-
knak szól.

Érintett gazdasági ágazat(ok):
– bányászati és feldolgozó ágazat

– építőipar, elektromos- gőz- és melegvízenergia előállító- és
elosztó ipar a 2001.7.14-i 900315 sz. miniszteri körlevélben
meghatározott korlátozásokkal

– távközlési ágazat

– termelési szolgáltatások (informatikai-, technológiai transz-
ferrel, információközvetítéssel kapcsolatos, technikai-gazda-
sági szolgáltatások)

Nem támogathatók az ESZAK-Szerződés 1. cikkében szereplő
acélgyártással, hajógyártással és javítással, műszálelőállítással és
mezőgazdasági termékek feldolgozásával kapcsolatos ágazatok.
A közösségi normatívának megfelelő, külön korlátozások
vonatkoznak az autóiparra.

Nem támogathatók az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt
termékek gyártásával, feldolgozásával és forgalmazásával kap-
csolatos tevékenységek.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Regione Marche
Servizio Industria e artigianato
Via Tiziano 44, I-60100 Ancona – tel. 0718061
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