
A tagállamok által közölt információk az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalko-
zásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK

bizottsági rendelettel összhangban nyújtott állami támogatásokról

(2005/C 187/10)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma: XS 34/01

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Puglia

A támogatási program megnevezése: Különböző támogatási
programok vagy különböző finanszírozási források halmozó-
dásai. XS/34/2001

Jogalap: Legge regionale 4 gennaio 2001 n. 3/01 modificata
dalla legge regionale n. 23/01

A program keretében tervezett éves kiadás:

2001: 25 millió EUR

2002: 25 millió EUR

2003: 25 millió EUR

2004: 25 millió EUR

2005: 25 millió EUR

2006: 25 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás: A regionális támogatások
európai alapokmány által Pugliára meghatározott támogatási
plafonértéke (35 % NTE + 15 % BTE)

A végrehajtás időpontja: 2001.9.12. (a támogatási prog-
ramok bizottsági bejelentésének időpontja)

A program időtartama: 2006.12.31-ig

A támogatás célja: A támogatás komplex beruházási prog-
ramok támogatását teszi lehetővé, különböző ösztönzési
formákon keresztül, melyek tárgyalási folyamatok révén
egyetlen költségvállalásban kell, hogy egyesüljenek. Az elszá-
molható költségek

a) szolgáltatások tényleges beszerzési költségei;

b) termőtalaj;

c) tervezés és tanulmányok;

d) kőműves- és hasonló munkák;

e) gépek, berendezések és felszerelések;

f) innovatív pénzügyi műveletek;

g) új alkalmazottakkal kapcsolatos költségek;

h) képzési költségek.

Érintett ágazat(ok): A támogatásban a kézműipari, ipari,
turisztikai, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatokban működő
KKV-k részesülhetnek. Kizártak az alábbi gazdasági tevékeny-
ségek

– vaskohászat;

– hajógyártás;

– halászat;

– szállítás;

– mezőgazdaság;

– az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek előállí-
tása, feldolgozása vagy forgalmazása (v. ö. a 70/2000/EK ren-
delet 1. cikkének (2) bekezdésével);

– exporttal kapcsolatos szolgáltatási tevékenységek (v. ö. a
70/2000/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésével);

– szintetikus és műszálak gyártása.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Puglia Tartomány
Via G. Capruzzi n. 212 – Bari

Támogatás száma: XS 73/03

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Észak-Kelet Anglia

A támogatási program célja vagy az egyedi támogatásban
részesülő cég neve: Business Support Fund

Jogalap: Local Government and Housing Act 1989

Local Government Act 2000

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

2003 – 630 000 GBP

2004 – 504 000 GBP

2005 – 504 000 GBP
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Maximális támogatási intenzitás: A maximális támogatási
intenzitás 30 % lesz (20 % North Tyneside támogatott terület
számára a 87.cikk (3) bekezdésének c) pontja alapján, +10 % a
30 %-os maximális támogatási intenzitás elérésére)

Végrehajtás időpontja: 2003. március 19.

A program vagy az egyedi támogatás odaítélésének időtar-
tama: 2003. március 1. – 2005. december 31.

A támogatás célja: A projekt új és (36 hónapnál rövidebb
ideje) létező üzleti vállalkozásoknak fog támogatást nyújtani a
finanszírozási rések áthidalásában történő segítségnyújtás
céljából, a teljesítmény- és versenyképesség javítására történő
beruházások ösztönzésére. A támogatást a földterületek,
épületek, gépek és berendezések egyedi beruházási költségei
alapján fogják kiszámítani.

A kutatások azt mutatják, hogy az üzleti vállalkozások 96 %-a
igényel pénzügyi támogatást a beruházási projektek megvalósí-
tásában. Enélkül a projekt egyáltalán nem kezdődne meg vagy
késedelmet szenvedne. A támogatás lehetővé fogja tenni egy
finanszírozási csomag összeállítását és meg fogja nyitni a
magánszektor általi finanszírozás lehetőségét, amelyben csak
korlátozott biztosítékok állnak rendelkezésre a szokásos keres-
kedelmi kockázatnál kockázatosabbnak tartott projektek
számára.

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

Odaítélő hatóság neve és címe:

ERFA kapcsolattartó

Neil McGuinness
European Programmes Secretariat
Government Office North E
Wellbar House
Gallowgate
Newcastle Upon Tyne
Tyne and Wear NE1 4TD

Támogatói kapcsolattartó

Michael Halsey
Head of Development
North Tyneside Metropolitan Borough Council
105 Howard Street
North Shields
Tyne and Wear NE 30 1NA

Támogatás száma: XS 89/02

Tagállam: Olaszország

Régió: Molise

A támogatási program megnevezése: 1329/65 „Sabatini”
törvény a szerszámgépek vagy gyártóberendezések beszerzé-
séhez vagy lízingjéhez nyújtott tőketámogatás.

Jogalap:

Legge 28.11.1965, n. 1329;

Legge 19.12.1983, n. 696, art. 3;

Legge 16.2.1987, n. 44;

Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato del 21.02.1973;

Decreto del Ministro del Tesoro del 30.4.1987;

Legge 17.5.1999, n. 144;

Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112, art. 19;

Decreto legislativo 31.03.1998, n. 123;

Regolamento C.E. n. 70 del 12.1.2001;

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

Delibera di Giunta Regione Molise dell'8 luglio 2002, n. 953.

A támogatási program keretében tervezett éves
kiadás: 2 471 000 EUR (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 került meghatározásra. A régió
minden más térsége vonatkozásában, amelyek nem vonhatók
külön elbírálás alá az említett 87. cikk (3) bekezdés c) pontja
értelmében, kis támogatási intenzitást irányoztak elő, amelynek
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 támogatás nem kerül odaítélésre, amíg a jelen össze-
foglaló tábla nem érkezik meg a Bizottság részére)

A támogatás nyújtásának időtartama: 2006.12.31.

A támogatás célja: A támogatás lehetővé teszi az Olaszor-
szágban vagy külföldön gyártott, gyárilag új szerszámgépek és
gyártóberendezések beszerzésének vagy lízingjének megkönnyí-
tését, amelyek egységenkénti illetve összköltsége meghaladja az
500 000 EUR értéket, ideértve a gépi rendszereket, a kiegészítő
részegységeket és az anyagok kezelésére, szállítására és emelé-
sére szolgáló rögzített vagy részben mozgó berendezéseket
(daruk, szállítóhidak, targoncák, szállítószalagok, stb.), amelyek
a létesítmény területén vagy a gyártócsarnokon belül
üzemelnek, valamint a légkondicionáló berendezéseket.

A szerszámgépeknek vagy gyártóberendezéseknek a Molise
régió területén elhelyezkedő, az Ipari, Kézműves és Mezőgazda-
sági Kereskedelmi Kamara (CCIAA) által rendszeresen ellenő-
rzött termelési egység logisztikai rendszerébe kell illeszkedniük,
és nem kerülhetnek kiszámlázásra közvetlen beszerzés esetén a
szerződés megkötését, illetve lízing esetében az átadás-átvételi
jegyzőkönyv aláírását megelőzően.

A támogatás nem folyósítható köznyilvántartásban szereplő
közúti, vízi és légi járművek esetében.
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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 kohászat,
a hajógyártás, a szintetikus szálak, a gépjárműipar és a szállítási
ágazatokra vonatkozó közösségi előírásokban meghatározott
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:

Regione Molise
Assessorato alle Attività produttive
Settore Industria
Via Roma,
I-84 86100 Campobasso
Tel. 0874429840
Fax 0874429854

Egyéb információ:

Ez a támogatás nem adható azoknak a befektetéseknek a finan-
szírozásához, amelyek elérik a következő két határérték egyikét

a) A teljes projekt támogatható összköltsége eléri illetve
meghaladja a 25 millió EUR 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
küszöbértékének 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 EUR összeget.

A támogatás nem vonatkozik az exporttal kapcsolatos tevé-
kenységekre, vagyis nem az exportra kerülő termékek
mennyiségének növeléséhez, az elosztási hálózat létrehozá-
sának és működtetéséhez vagy egyéb, az exporttevékeny-
séghez kapcsolódó folyó költségek finanszírozásához
kapcsolódó közvetlen támogatás, és nem feltétele a hazai
termékeknek az import termékekkel szemben való preferen-
ciális alkalmazása.

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

Támogatás száma: XS 116/02

Tagállam: Olaszország

Régió: Lombardia

A támogatási program megnevezése:

1. tengely „A lombard gazdasági rendszer versenyképességének
fejlesztése”

1.10. rendelkezés „A vállalkozások nemzetközivé tételének
támogatása”

B. alrendelkezés „A külföldi piacokon való megjelenés támoga-
tása”

Jogalap:

Docup Obiettivo 2 2000-2006 Lombardia

Approvato con decisione C(2878) del 10.12.2001

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás
összege:

2. célkitűzés Phasing out

2001. év: 296 111,5 EUR 3 639,5 EUR

2002. év: 347 638,00 EUR 40 109,00 EUR

2003. év: 353 917,00 EUR 33 134,00 EUR

2004. év: 331 497,00 EUR 22 670,00 EUR

2005. év: 336 874,50 EUR 15 307,00 EUR

2006. év: 342 258,00 EUR

Maximális támogatási intenzitás:

15 % kisvállalkozás

7,5 % középvállalkozás

10 %-kal növelt támogatás a szerződés 87. cikke (3) bekezdése
c) pontja szerint külön elbírálás alá vonható területeken.

A megítélt támogatás esetenként nem haladhatja meg a költ-
ségek 30 %-át.

Végrehajtás időpontja: 2002.8.28-tól

A támogatás nyújtásának időtartama: 2006.12.31.

A támogatás célja: Megerősíteni a vállalkozásoknak azt a
képességét, hogy versenyképesebbek legyenek a nemzetközi
piacokon.

A támogatás nem terjed ki az exporttal kapcsolatos tevékenysé-
gekre, vagyis nem az exportra kerülő termékek mennyiségének
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.

A jelen rendelkezés által szabályozott támogatások a 70/2001
rendelet 2. és 5. cikkében foglaltakkal összhangban kerül
meghatározásra.

Érintett gazdasági ágazat(ok):

Minden ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Lombardia Régió
Támogatások a külföldi promócióhoz struktúra
KKV Együttműködés és Turizmus Ipari Főigazgatóság
Via Taramelli 20
Milano
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Támogatás száma: XS 142/03

Tagállam: Olaszország

Régió: Liguria

A támogatási program megnevezése és címe:
Egységes Tervezési Dokumentum– Liguria Régió (2000 –
2006) 2. célkitűzés 2.1. rendelkezés „Hulladékkezelés és a
környezetvédelem támogatása”

– B) alpont „környezetvédelem”

– C) alpont „munkavédelem”

Jogalap:
– Legge n. 598/94, art. 11 e s.m.i.;

– Docup obiettivo 2 Regione Liguria 2000-2006 approvato
con decisione Commissione europea C(2001)2044 del
7.9.2001;

– complemento di programmazione del Docup obiettivo 2
Regione Liguria 2000-2006, approvato con deliberazione
Giunta regionale n. 1404 del 30.11.2001, così come modifi-
cato con deliberazioni della Giunta regionale n. 694 del
2.7.2002 e n. 872 del 25.7.2003;

– bando della misura 2.1 „Gestione ciclo rifiuti e sostegno alla
tutela ambientale” – sottomisure B) e C), approvato con deli-
berazione della Giunta regionale n. 863 del 25.7.2003

A támogatási program keretében tervezett éves
kiadás: Összes kiadás 9 602 653 EUR

Maximális támogatási intenzitás:
– Kamattámogatás a támogatás a referencia kamat 100 %-ának

felel meg a 2. célkitűzés szerinti területen a kisvállalkozások
esetében a 15 %-os BTI, és a középvállalkozások esetében a
7,5 %-os BTI korláton belül, vagy az EK-Szerződés 87. cikke
(3) bekezdése c) pontja szerinti mentességet élvező területen
a kisvállalkozások esetében a 18 %-os BTI és a középvállalko-
zások esetében a 14 %-os BTI korlátozást figyelembe véve;
illetve

– tőketámogatás (ami a 2.1. B) alpont szerinti támogatásokat
illeti), ahol a 2. célkitűzés szerinti területen a maximális
intenzitás a kisvállalkozásoknál 15 % és a középvállalkozá-
soknál 7,5 %, míg az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdése
c) pontja szerinti mentességet élvező területen a kisvállalko-
zások esetében a BTI 18 %-os és a középvállalkozások
esetében a BTI 14 %-os .

A végrehajtás időpontja: 2003.12.1.

A program időtartama: 2006.12.31.

A támogatás célja: A szóban forgó alpontok célja a kis- és
középvállalkozások környezetjavító vagy környezetvédő, illetve
a munkavédelmi beruházásainak támogatása.

Érintett gazdasági ágazat(ok): Termelő ágazatok és termelési
szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
MCC SpA (MCC Rt.)
Via Piemonte n. 51 – I-00187 Roma

Támogatás száma: XS 144/03

Tagállam: Olaszország

Régió: Lombardia

A támogatási program megnevezése címe: A bresciai fuva-
rozó cégeknek nyújtott támogatás és egy szatellit ellenőrzésű
biztonsági rendszer létesítésének támogatása a 2003/2004
évben.

Jogalap: Articolo 12 Legge 7 agosto 1990, n. 241, delibera-
zioni camerali n. 240 del 10.12.2002 e n. 185 del 29.9.2003.

Determinazione dirigenziale n. 93/AV del 9.10.2003.

A támogatási program keretében tervezett kiadás: 50 000
EUR

Maximális támogatási intenzitás:

A központi szerver és a szükséges szoftver beszerzése

– a támogatható összeg minimuma 2 600 EUR;

– támogatás részesedése a költségek 15 %-a, de cégenként
maximum 7 500 EUR.

Perifériák beszerzése

– támogatás részesedése a költségek 15 %-a, de berendezésen-
ként maximum 516,46 EUR és cégenként maximum 15
berendezés.

A szatellit ellenőrzésre vonatkozó külső tanácsadás költsége

– támogatás részesedése a költségek 50 %-a, de cégenként
maximum 2 000 EUR.

A végrehajtás időpontja: 2003.10.20.

A program időtartama: 2003.10.20-tól 2004.10.19-ig

A támogatás célja: A bresciai cégekben a szatellit ellenőrzésű
rendszerek és biztonsági rendszerek telepítése.

Érintett ágazat(ok): Szállítási szolgáltatások

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
IT–25125 Brescia
e–mail costantino@bs.camcom.it
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