
A Bizottság 2004. február 25-i 364/2004/EK rendeletével módosított, az EK-Szerződés 87. és 88.
cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról
szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet keretében nyújtott állami támogatásra

vonatkozó, tagállamok által közölt tájékoztató

(2005/C 270/07)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS 71/04

Tagállam Lettország

Régió Lettország

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A vidéki területek átalakításának és fejlesztésének elősegítése

Jogalap Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājuma 4.1. apakšprioritātes
„Lauksaimniecības un lauku attīstības veicināšana” 4.1.4. pasākums: Lauku teri-
toriju pārveidošanās un attīstības veicināšana

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás
teljes összege

Támogatási program Teljes éves összeg

2004 20 681 355 EUR

2005 29 031 429 EUR

2006 30 573 281 EUR

Garantált kölcsönök nem alkalmaz-
ható

Egyedi támogatás Teljes támogatási összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke (2)-(6) bekezdésének, és 5.
cikkének megfelelően

igen X nem

Az állami támogatás összege nem haladhatja meg az összes jogosult beruházási
költség 50%-át.

Ha a projektvállalkozásokban a beruházásokhoz kapcsolódó összes elszámol-
ható költségnek egy támogatottra jutó összege a 2004-2006-os időszakban
nem haladja meg az 540 000 EUR, az állami finanszírozás a teljes költség
50%-a lesz. A finanszírozás megoszlása a következő: Európai Unió, 35%; Lett
Köztársaság, 15%; és magánerő, 50%.

Az elszámolható költség megfelel a földterületbe, épületekbe, gépekbe és felsze-
relésbe történő beruházás tekintetében módosított 70/2001 rendeletben megha-
tározott induló beruházásnak

Végrehajtás időpontja 2004. április 30.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31.; a pénzügyi források 2008. december 31-ig használhatóak
fel, az EU strukturális alapokra vonatkozó eljárásainak megfelelően.

Támogatás célja KKV támogatás igen X nem
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Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi ágazat jogosult KKV támogatásra nem

Bizonyos ágazatokra korlátozott

— szénbányászat

— a teljes feldolgozóipar

vagy

acél

hajógyártás

szintetikus szálak

gépjárműipar

egyéb feldolgozóipar X

— minden szolgáltatás

vagy

szállítási szolgáltatás

pénzügyi szolgáltatás

egyéb szolgáltatás X

A Tanács 1999. május 17-i 1257/1999/EK rendelete 33. cikke szerint támoga-
tásra jogosult ágazatok:

– idegenforgalmi és kézműipari tevékenységek ösztönzése;
– a mezőgazdasági és a mezőgazdasághoz közel álló tevékenységek diverzifiká-

ciója sokféle tevékenység lehetővé tétele érdekében, illetve alternatív bevételi
források létesítése érdekében;

– vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:

Lauku atbalsta dienests [Vidéki támogatások osztálya]

Cím:

Republikas laukums 2, Riga, LV-1981

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkének megfelelően igen X nem
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