
A tagállamok jelentése az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyúj-
tott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, a 2004. február 25-i 364/2004/EK bizottsági
rendelettel módosított 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtott

állami támogatásokról

(2005/C 188/10)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS 64/04

Tagállam Spanyolország

Régió LA RIOJA

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Támogatás a családi vállalkozások fejlesztéséhez.

Jogalap Resolución de 1 de junio de 2004 del presidente de la Agencia de desarrollo
económico de La Rioja, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de ayudas para la elaboracion de protocolos familiares de las
empresas, y su convocatoria para el año 2004. (B.O.R de 6 de julio de 2004)

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Teljes éves összeg 33 000,00 euro

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támogatási összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének 2-6. bekezdésével és 5.
cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.7.6-tól

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.30-ig, legfeljebb 2007.6.30-ig

A támogatás célja A KKV-k támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazatok KKV-támogatásban részesíthető összes ágazat Igen

Korlátozás specifikus ágazatokra

— Szénbányászat

— A teljes feldolgozóipar

o

Acél

Hajógyártás

Szintetikus szálak

Gépjárműipar

Egyéb feldolgozóipar

— Minden szolgáltatás

o

Szállítási szolgáltatás

Pénzügyi szolgáltatás

Egyéb szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Riojai gazdasági fejlesztési ügynökség

Cím:
C/. Muro de la Mata 13-14
26071 Logroño (La Rioja)

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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Támogatás száma XS 145/03

Tagállam Egyesült Királyság

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve:

WRAP (KKV) tőketámogatási program
WRAP (KKV) lízinggarancia program

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

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Éves teljes összeg

2002 765 000 £

2003 1 300 000 £

2004 5 700 000 £

2005 4 200 000 £
ÖSSZESEN 11 965 000 £

Garantált
kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támogatási
összeg

Garantált
kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2) – (6)
bekezdéseivel és 5. cikkével össz-
hangban

Igen

Végrehajtás időpontja: 2003.3.31.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama:

2006.3.31-ig

A támogatás célja Támogatás KKV-knak Igen

Gazdasági ágazatok Minden ágazat, ahol adható támo-
gatás KKV-knak

Konkrét ágazatokra korlátozódik Újrahasznosítás

— Szénbányászat

— A teljes feldolgozóipar

vagy

Acél

Hajógyártás

Szintetikus szálak

Gépjárműipar

Egyéb feldolgozóipar

— Minden szolgáltatás

vagy

Szállítási szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Waste & Resources Action Programme
Liz Goodwin

Cím:
The Old Academy, 21 Horse Fair, Banbury
Oxon OX16 0AH
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Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével össz-
hangban
Az intézkedés kizárja támogatások
nyújtását, vagy előzetes bejelentést
követel meg a Bizottság számára a
támogatások nyújtásáról
(a) ha a teljes elszámolható

költség legalább 25 mó euro és

– a bruttó támogatási inten-
zitás legalább 50 %,

– a regionális támogatásra
jogosult területeken a nettó
támogatási intenzitás leg-
alább 50 %; vagy

(b) ha a teljes bruttó támogatási
összeg legalább 15 mó euro.

Igen
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