
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 265/03)

(EGT vonatkozású szöveg)

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.5.18.

Tagállam: Lengyelország (Miasto Wrocław)

Támogatás száma: N 15/2005

Megnevezése: Wrocław városban a kezdeti befektetésekhez
kötődő kezdeti beruházásokat és munkahelyteremtést szolgáló
regionális támogatási rendszer

Jogalap:

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia
1991 r., Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 1591 z późn. zm.

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie
nowych inwestycji oraz na tworzenie nowych miejsc pracy
związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczonego dla
przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy
Wrocław, Dolno.04.109.1930

Célkitűzés: Regionális támogatás – Megjegyzések: A kezdeti
befektetéshez kötődő újabb beruházások és munkahelyteremtés
támogatása

Költségvetés: 20 000 000 PLZ (4 800 000EUR)

Támogatás intenzitása vagy összege: Bruttó: 40 % –
Megjegyzések: 15 % többletjuttatás a KKV-k számára, a közleke-
dési ágazatban tevékeny KKV-k kivételével, 12 % (regionális
felső határ 30 %) a gépjárműágazatban történő befektetés
számára, amennyiben a támogatás összege 5 millió eurónál
magasabb

Időtartam: 2005-től 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: 2005.4.15.

Tagállam: Olaszország – Friuli Venezia Giulia régió

Támogatás száma: N 17/2005

Megnevezése: Az N240/2003 számú K&F támogatási rend-
szer ipari részének visszafizetése

Célkitűzés: változatlan (a támogatási rendszer célja ösztönözni
a KKV-kat, hogy készítsenek kutatási projekteket és a kísérleti
tevékenységekkel kapcsolatos projekteket)

Jogalap: Delibere n. 3345/2004 e 197/2005 della Giunta
regionale della Regione Friuli Venezia Giulia

Költségvetés: Az eredeti bejelentés 8 671 828 EUR össze-
géhez hozzáadott 7 890 510,24 EUR az egyetlen ipari szektor
részére

Támogatás intenzitása vagy összege: változatlan (bruttó 60 %
az ipari kutatásra, bruttó 35 % a kísérleti fejlesztési tevékenysé-
gekre, 5 és 10 százalékpontos előre látott növekedés a 87. cikk
(3) bekezdés c) pontja szerinti területeket illetően és ott, ahol az
iránymutatás 5.10.4 b) pontjában megállapított feltételek telje-
sülnek)

Időtartam: változatlan, azaz 2003 – 2008 (az EPD 2.
célkitűzése szerint 2000 – 2006)

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: 2005.4.20.

Tagállam: Lengyelország

Támogatás száma: N 106/2005

Megnevezése: Hala Ludowa Wrocław városban

Célkitűzés: a kultúrörökség megőrzése

Jogalap: Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami

Költségvetés: PLN 4,55 millió (EUR 1,10 millió), állami
hozzájárulás: PLN 3 953 764 (EUR 958 093,39)

Támogatás intenzitása: nem került meghatározásra

Időtartam: 2005 – 2006

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/

2005.10.26.C 265/6 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



A határozat elfogadásának időpontja: 2004.6.25.

Tagállam: Egyesült Királyság (Észak-Írország)

Támogatás száma: N 182/2004

Megnevezése: Az Ír-szigetet átfogó kísérleti K+F együtt-
működési eljárás

Célkitűzés: Az Észak-Írország és az Ír Köztársaság közötti K+F
együttműködés elősegítése és fejlesztése a biotechnológia, az
orvosi készülékek és a gyógyszerek területén

Jogalap: The British/Irish Agreement Act 1999

Költségvetés: 3 millió GBP (körülbelül 4,1 millió EUR),
melyből az első évre mintegy 570 000 EUR, a második évre 3
millió EUR, a harmadik évre pedig 500 000 EUR jut, mindösz-
szesen 4 106 665 EUR. Vállalatonkénti maximális támogatás:
200 000 EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: Ipari kutatásra: max.
50 %;

Kísérleti fejlesztésre: max. 25 %;

A támogatás intenzitása az alábbiak szerint növelhető:

– max. 10 százalék kis- és középvállalatok támogatása esetén;

– max. 10 százalék az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdése a)
pontja alapján támogatott területeken működő vállalkozások
támogatása esetén;

– max. 5 százalék az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdése c)
pontja értelmében támogatott területeken működő vállalko-
zások támogatása esetén;

– max. 10 százalék abban az esetben, ha a kutatási projekt
nincs a Közösség K+F keretprogramja részeként meghatáro-
zott projekttel vagy programmal összhangban, de bizonyos
együttműködési elemekkel vagy az eredmények terjesztésével
jár.

A támogatás intenzitása a kiegészítő kifizetésekkel együtt nem
haladhatja meg ipari kutatás esetén a 75 %-ot, versenyhelyzet
előtti fejlesztés esetén pedig az 50 %-ot

Időtartam: a bizottsági jóváhagyástól számított 3 év

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: 2005.5.18.

Tagállam: Írország

Támogatás száma: N 447/2003

Megnevezése: Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos
projektekbe történő vállalati tőkeberuházáshoz nyújtott adóked-
vezmény

Célkitűzés: a megújuló energiaforrásból származó villamos-
energia-termelés támogatása (energiatermelés)

Jogalap: Finance Act 2002, section 43

Költségvetés: nyereségalapú, a mindenkori adóbevétel-kiesés a
befektetők által termelt nyereség függvénye

Támogatás intenzitása vagy összege: a támogatási intenzitás
plafonja maximum 40 %

Időtartam: 2006. december 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: 2004.6.16.

Tagállam: Dánia

Támogatás száma: N 631/2003

Megnevezése: Egyes újságok és folyóiratok terjesztése

Célkitűzés: Kiadói ágazat: az írott sajtó számára nyújtott
támogatás

Jogalap: Forslag nr. 1214 til »Lov om distributionstilskud til
visse periodiske blade og tidsskrifter«, 27.12.2003

Költségvetés: kb. 34 millió DKK (évente)

Időtartam: Korlátlan

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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