
Tagállamok által közölt információk az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozá-
soknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 70/2001/EK

bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásról

(2005/C 188/11)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma: XS 70/03

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Az Egyesült Királyság 2. célkitűzés alapján megrajzolt
térképének megfelelő

A támogatási program célja vagy az egyedi támogatásban
részesülő cég neve: 2. célkitűzés 2000-2006, KKV-k Tisztes-
séges Kereskedelmének Támogatása

Jogalap: Industrial Development Act 1982, Sections 7 & 11.

Section 2 of the Local Government Act 2000

A támogatási program célja vagy az egyedi támogatásban
részesülő cég neve: A 2. célkitűzés hatálya alá tartozó éves
kiadások

2003: 33,34 millió euró

2004: 33,03 millió euró

2005: 21,59 millió euró

2006: 20,34 millió euró

Összesen: 108,30 millió euró

Maximális támogatási intenzitás: 50 % az állami forrásokból
szervezett vásárok és kiállítások első alkalommal történő támo-
gatása költségeihez. Egy KKV sem kap 15 000 000 eurót
meghaladó támogatást

Végrehajtás időpontja: 2003. május 29.

A program vagy az egyedi támogatás odaítélésének időtar-
tama: 2007. június 30-át követően nem kerül sor támogatásra

A támogatás célja: A csoportmentességi rendelet 1. melléklete
fogalommeghatározásának megfelelő és a 2. célkitűzés hatálya
alá tartozó területen elhelyezkedő KKV-k számára forgalmazási
lehetőségeik javítására vásárokra és kiállításokra való eljutás
lehetővé tétele.

Érintett gazdasági ágazat(ok): Minden ágazat az érzékeny
ágazatok kivételével: szénbányászat, acélgyártás, hajóépítés,
szintetikus szálak előállítása, gépjárműgyártás és első vonalbeli
beszállítók, szállítási szolgáltatások és pénzügyi szolgáltatások.

Odaítélő hatóság neve és címe:

Kezelő hatóságok

Government Office for the East of England

Government Office for the East Midlands

Government Office for London

Government Office for the North East

Government Office for the North West (Liverpool)

Government Office for the North West (Manchester)

Government Office for the North East

Government Office for the South West

Government Office for the West Midlands

Government Office for Yorkshire and Humberside

Welsh Assembly Government

Scottish Executive

Government of Gibraltar (Department of Trade, Industry and
Telecommunications)

Levelezési kapcsolattartó

Department of Trade and Industry
Regional European Funds Directorate
3rd Floor, 1 Victoria Street, London SW1H 0ET

Támogatás száma: XS 133/03

Tagállam: Olaszország

Régió: Toscana

A támogatási program címe: Pénzügyi természetű alaptámo-
gatást segítő automatikus ösztönzők

Jogalap:
– Art. 1 legge 341/95 e s.m. e i. di cui alla legge 266/97

– Decreto legislativo 112/98, art. 19

– Decreto legislativo 123/98

– Decreto Giunta regionale n. 6108/03

A program alapján tervezett éves kiadás: 20 000 000 euró

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás intenzitása az
egyes vállalkozás esetén kisvállalkozásoknál nem haladhatja
meg a teljes beruházás költségeire vetítve a 15 %-os bruttó
támogatási egyenértéket (BTE), míg középvállalkozásoknál a
7,5 %-os bruttó támogatási egyenértéket (BTE).

Amennyiben a program által érintett területeken a Szerződés
87. cikkének 3.C pontja alapján mentesség nyújtható, a támo-
gatás maximális értéke a kisvállalkozások esetén 18 % BTE, míg
a középvállalkozásoknál 14 % BTE.
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A végrehajtás időpontja: 2003. november, a pályázati forma-
nyomtatvány Bizottság általi fogadásának dátuma

A program időtartama: 2003 – 2006 – ig

A támogatás célja: A támogatási program pénzügyi bónusz
formájában lehetővé teszi egy új létesítmény létrehozását, a
termelő egység kibővítését, modernizációját, átszervezését,
átalakítását, újra aktiválását és áthelyezését terhelő költségek
csökkentését.

Érintett gazdasági ágazat(ok):

Az 1991-es ISTAT kódok alapján

C osztály – „Bányászati tevékenység”

D osztály – „Feldolgozóipari tevékenység”

F osztály – „Építőipar”

K 72 csoport – „Informatika és kapcsolódó tevékenységek”

K 74 csoport – „Egyéb szakmai és vállalkozói tevékenységek”

I 63 csoport – „Szállítást segítő és kiegészítő tevékenységek”

A támogatásból kizárandók az EK-Szerződés I. mellékletében
szereplő termékeket előállító, feldolgozó és forgalmazó
ágazatok vállalatai, továbbá a hajógyártási ágazat vállalatai.

A támogatási kedvezményben részesülő vállalkozásoknak
pénzügyileg és gazdaságilag életképeseknek kell lenniük.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Toscana, via di Novoli 26, I – 50127 Firenze

Egyéb információ: Ez a támogatási rendszer nem vonatkozik
az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támoga-
tásra, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, értékesítési
hálózat létesítéséhez és működtetéséhez, illetve az exporttevé-
kenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal
közvetlenül kapcsolatos támogatásra, továbbá nem alkalmaz-
ható az importáruk helyett hazai áru felhasználásától függő
támogatásra.

A kedvezményezettek csak a támogatási kérelem benyújtásának
dátuma után felmerült költségeket számolhatják el.

A kedvezmény végett igénybevett szaktanácsadói tevékenység
nem minősül folyamatos és periodikus tevékenységnek, és nem
számít a vállalkozás normális működési költségei közé.

Támogatás száma: XS 138/03

Tagállam: Olaszország

Régió: Piemonte

A támogatási program megnevezése: Pénzügyi természetű
automatikus ösztönzők a termelési alap támogatására

Jogalap: Legge n. 341/95 e s.m. di cui alla legge n. 266/97;
decreto legislativo n. 112/98, art. 19; decreto legislativo n.

123/98; regolamento CE n. 70 del 12.1.2001; delibera di
Giunta regionale n. 109 – 10275 dell'1.8.2003

A program keretében tervezett éves kiadás:
2003. év: 34 500 000,00 euró

2004. év: 45 000 000,00 euró

2005. év: 45 000 000,00 euró

2006. év: 45 000 000,00 euró

Maximális támogatási intenzitás: A materiális és immateriális
befektetések esetén, akárcsak a szaktanácsadásnál a tervezett
támogatási intenzitás 8 % nettó támogatási egyenérték + 10 %
bruttó támogatási egyenérték a kisvállalkozások számára, és
8 % nettó támogatási egyenérték + 6 % bruttó támogatási
egyenérték a középvállalkozások számára, amennyiben az adott
termelési egység a 87. cikk (3) bekezdésének a regionális terüle-
tekre vonatkozó c) pontjában szereplő területeken helyezkedik
el.; azoknak a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek termelési
egységei a régió egyéb területein találhatók, a támogatási inten-
zitás ennek megfelelően 15 % bruttó támogatási egyenérték,
illetve 7,5 % bruttó támogatási egyenérték.

Nagy összegű egyedi támogatás a 2001.1.12-i 70/EK rendelet
6. cikke értelmében egy esetben sem nyújtható.

A végrehajtás időpontja: 2003.10.27. (addig nem hagyható
jóvá egy esetben sem támogatás, amíg ezt a pályázati összefog-
lalót a Bizottság részére át nem adják)

A támogatási program időtartama: 2006.12.31.

A támogatás célja: A támogatási program pénzügyi bónusz
formájában materiális és immateriális befektetéseket tesz
lehetővé új létesítmény létrehozására, a termelő egység kibőví-
tésére, modernizációjára, átszervezésére, átalakítására, újra akti-
válására és a regionális területen belüli áthelyezését terhelő költ-
ségek csökkentésére.

Érintett gazdasági ágazat(ok): Azok a régió területére beso-
rolt termelő egységgel rendelkező KKV-k, amelyek

– bányászati, feldolgozóipari tevékenységet folytatnak, elekt-
romos, gáz- és vízenergia előállításával és elosztásával foglal-
koznak, illetve az „ISTAT 1991 szerint gazdasági tevékeny-
ségnek minősített” C, D, E, F szakasz szerinti építőipari tevé-
kenységet végeznek. A DA alszakaszban szereplő jogosult
támogatási szakaszok a következők 15.52; 15.81.1; 15.81.2;
15.82; 15.85; 15.88; 15.89.1; 15.89.2; 15.96; 15.98; 15.99.

Jogosultak továbbá az alábbi területen működő vállalkozások

– telekommunikációs ágazatok;

– az előbb említett termelési tevékenységek fejlesztését potenci-
álisan pozitívan befolyásoló szolgáltatási tevékenységek.

A programra az alábbi ágazatok esetén vonatkoznak a közös-
ségi normatívában meghatározott kivételek és korlátozások:
acélgyártás, hajógyártás, szintetikus szálak, gépjárműgyártás és
a szállítás.
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A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Regione Piemonte
Direzione Industria
Via Pisano n. 6 – 10152 Torino

Egyéb információ: A támogatási program nem alkalmazható
az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támoga-
tásra, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, értékesítési
hálózat létesítéséhez és működtetéséhez, illetve az exporttevé-
kenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal
közvetlenül kapcsolatos támogatásra és nem alkalmazható az
importáruk helyett hazai áru felhasználásától függő támoga-
tásra.

A támogatási rendszer nem alkalmazható továbbá a Szerződés
I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek előállításával,
feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos tevékenységeket
folytató ágazatok vállalkozásaira.

A kedvezményezettek csak a támogatási kérelem benyújtásának
dátuma után felmerült költségeket számolhatják el.

A kedvezmény miatt igénybevett szaktanácsadói tevékenység
nem minősül folyamatos és periodikus tevékenységnek, és nem
számít a vállalkozás normális működési költségei közé.
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