
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 248/02)

(EGT vonatkozású szöveg)

A határozat elfogadásának időpontja: 2004.10.6

Tagállam: Franciaország

Támogatás száma: N 148/2004

Megnevezése: Rendelkezés: SOFIPECHE

Célkitűzés: Támogatás használt vagy új állapotú halászhajók
vásárlásához, valamint a használt halászhajók modernizáció-
jához és felszereléséhez, adóösztönzés által a parti halászatot
finanszírozó társasági tőke részvényeit jegyző jogi vagy termé-
szetes személyek javára.

Jogalap: Article 238 bis HP du Code Général des Impôts

Költségvetés: Az adókedvezmény becsült összege évente 7,5-
10 millió EUR emelkedhet.

Támogatás intenzitása vagy összege: A halászati és akvakul-
túraágazatnak nyújtott állami támogatások vizsgálatára vonat-
kozó iránymutatásban meghatározott összeghatárokig (HL C
19., 2001.1.20., 7. o.)

Időtartam: 2004. december 31-ig a flotta megújítását célzó
támogatásokra (kivéve Franciaország tengerentúli megyéiben,
amelyekre az érvényességi idő 2005. december 31-ig terjed ki)

2010 december 31-ig a többi intézkedésre vonatkozóan.

Egyéb információk: Éves jelentés

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 időpontja: 2005.2.2

Tagállam: Franciaország – tengerentúli megyék

Támogatás száma: N 316/2004

Megnevezése: DOM – kockázattőke-rendszer

Jogalap: Statuts de l'Agence Française de Développement,
Article L 4211-1 du Code Général des Collectivités Territori-
ales, le Circulaire du Premier Ministre du 10 septembre 2002
relative à la mise en œuvre des régimes d'aide à l'ingénierie
financière pour la période 2000-2006 et la Circulaire du

Ministère de l'intérieur du 16 janvier 2003 ayant pour objet la
mise en œuvre de l'article 102 de la loi du 27 février 2002 rela-
tive à la démocratie de proximité, concernant les aides des
collectivités locales aux entreprises.

Protocoles d'accord signés entre les principaux actionnaires des
Sociétés d'investissement régionales, les règlements intérieurs de
ces Sociétés d'investissement régionales et le dispositif du
Holding qui coordonne le réseau de ces Sociétés
d'investissement régionales

Célkitűzés: Regionális támogatás – kockázati tőke

Költségvetés: 11 000 000 EUR

Támogatás intenzitása: részben működési támogatás, egyéb-
ként pedig kockázati tőke

Időtartam: 2006.12.31-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 időpontja: 2005.7.5

Tagállam: Olaszország – Provincia di Trento

Támogatás száma: N 334/2004

Megnevezése: A helyi K&F-rendszer átszervezése

Célkitűzés: Kutatás & fejlesztés

Jogalap: Progetto di legge provinciale n. 51 del 30 aprile 2004

Költségvetés: évi 30 millió EUR

Egyéb információ: a tagállam kötelezettségvállalása azt
illetően, hogy jelentést nyújt be a Bizottságnak

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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A határozat elfogadásának időpontja: 2005.1.11

Tagállam: Németország (Szászország)

Támogatás száma: N 543/2004

Megnevezése: Egyetemekhez nem tartozó kutatási létesítmé-
nyekbe történő befektetések támogatása Szászországban
(Németország)

Célkitűzés: Az NN 31/1998. támogatási rendszer meghosz-
szabbítása; a támogatási rendszer célja az olyan egyetemekhez
nem tartozó kutatási létesítmények hatékonyságának növelése,
melyek a berendezések és a műszaki infrastruktúra modernizá-
lásában nyújtott támogatás révén szorosan együttműködnek
iparágakkal és vállalatokkal (K&F)

Jogalap: Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums
für Wirtschaft und Arbeit über die Gewährung von Zuwen-
dungen für Investitionen in außeruniversitären wirtschaftsnahen
Forschungseinrichtungen im Freistaat Sachsen (Investitionsför-
derung) vom 7. Februar 2001

Költségvetés: 4,4 millió EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: Évente és projekten-
ként 80 %, de legfeljebb 200 000 EUR (a közhasznú szerve-
zetek kivételes esetben magasabb összeget kaphatnak)

Időtartam: 2005.1.1. – 2006.12.31.

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 dátuma: 2005.2.2.

Tagállam: Görögország

Támogatás sz.: N 573/2004

Cím: Magánberuházások ösztönzése

Célkitűzés: Regionális támogatás

Jogi alap: Νόµος «Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων»

Költségvetés: 460 000 000,00 EUR

Időtartam: 2006.12.31-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/
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