
Tagállamok által adott tájékoztatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkeinek a kis- és középvállalkozá-
soknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 70/2001/EK

bizottsági rendelet alapján megadott állami támogatással kapcsolatban

(2005/C 270/09)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS60/04

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió Nyugat-Wales és a Valleys 1. célkitűzéshez tartozó körzete

A támogatási rendszer megneve-
zése, vagy az egyéni támogatásban
részesülő vállalat neve

Telynau Teifi

Jogi alap Industrial Development Act 1982, Sections 7 & 11.
Section 2 of the Local Government Act 2000

Tervezett éves kiadás a rendszerben,
vagy a vállalatnak nyújtott egyedi
támogatás teljes összege

Támogatási rendszer Teljes éves összeg

Garantált hitelek

Egyedi támogatás A támogatás teljes összege 0,83 millió GBP

Garantált hitelek

Támogatás maximális intenzitása Megfelel a rendelet 4. cikkének (2)-(6)
bekezdéseinek és 5. cikkének

Igen

Végrehajtás dátuma 2004.6.10-től

A rendszer időtartama, vagy egyedi
támogatás megadása

2005.9.30-ig

A támogatás célkitűzése Támogatás a KKV-knak Igen

Érintett gazdasági ágazatok: Minden olyan ágazat, ahol adható támogatás a KKV-knak Nem

Konkrét ágazatokra korlátozódik Igen

— Szénbányászat

— Teljes feldolgozóipar

vagy

Acél

Hajógyártás

Szintetikus szálak

Gépjárművek

Egyéb feldolgozóipar (Hárfakészítés) Igen

— Az összes szolgáltatás

vagy

Közlekedési szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások
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Az támogatást nyújtó hatóság neve
és címe

Név:
Welsh European Funding Office

Cím:
Cwm Cynon Business Park
Mountain Ash
CF45 4ER

Nagy összegű eseti támogatás A rendelet 6. cikkének megfelelően
Az intézkedés nem tartalmazza azoknak
a támogatásoknak a megadását, vagy a
Bizottság előzetes tájékoztatását igénylő
támogatásoknak a megadását,
a) ha a támogatható összes költség leg-

alább 25 000 000 EUR és

– a bruttó támogatásintenzitás leg-
alább 50 %,

– olyan területeken, amelyek
kaphatnak regionális támogatást, a
nettó támogatásintenzitás legalább
50 %, vagy

b) a bruttó támogatásösszeg összesen
legalább 15 000 000 EUR.

N/A

A támogatás száma XS 117/03

Tagállam: Németország

Régió Thüringen – Türingia (Gera városa)

A támogatási rendszer megneve-
zése, illetve az egyedi támogatá-
soknál a támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Támogatási irányelv

Jogalap Gemeinschaftsinitiative URBAN II Gera gemäß Verordnung (EG) Nr. 1260/1999
des Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen Bestimmungen über die Struktur-
fonds (ABl. L 161 vom 26.6.1999, S. 1) sowie Operationelles Programm CCI
No 2000.DE.16.0.PC.104;
Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 (ABl. L 10
vom 13.1.2001, S. 33)

A program tervezett éves költségei,
ill. az egy vállalkozásnak adható
egyedi támogatás teljes összege

Támogatási program Teljes összeg évente 0,5 mó EUR

Kölcsönre vállalt kezesség

Egyedi támogatások A támogatás teljes összege

Kölcsönre vállalt kezesség

Maximális támogatási intenzitás: A rendelet 4. cikkének (2) – (6) bekezdé-
sével és 5. cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2003.10.31-től

A program időtartama, ill. az egyedi
támogatás kifizetése:

2006.12.31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazatok: Minden gazdasági terület, ahol KKV-k számára támogatás
adható

Igen
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A támogatást megadó hatóság neve
és címe:

Név:
Stadt Gera
Referat Wirtschaftsförderung Martketing

Levelezési cím
Kornmarkt 12
D-07545 Gera

Egyéb információk:
TROJE Beratung GmbH
Hermann-Elflein-Straße 18 A, D–14467 Potsdam
Herr Jentzsch
Tel.: 0331/28147-0
Fax: 0331/28147-28
E-mail: info@troje.de

Egyedi támogatások nagyobb
tervekhez

A rendelet 6. cikkével összhangban
Az intézkedés a támogatások engedélye-
zését kizárja, illetve megköveteli minden
tervezett támogatás előzetes bejelentését
a Bizottság számára,
a) ha a tervvel kapcsolatos teljes támo-

gatható költség legalább 25 mó EUR-
t tesz ki és

– a bruttó támogatástartalom leg-
alább 50 %-ot tesz ki, vagy

– azokon a területeken, ahol regio-
nális támogatások adhatók, a nettó
támogatástartalom legalább 50 %-
ot tesz ki, vagy

b) a támogatás teljes volumene legalább
15 mó EUR-t tesz ki.

Igen

Támogatás száma XS 146/03

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Északkelet-Anglia

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

Milieu Developments Ltd – Értékesítési kapacitás északkeleten

Jogalap Section 11(1) of the Industrial Development Act 1982

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve vala-
mely vállalkozásnak nyújtott egyedi
támogatás összege

Támogatási program Éves teljes összeg

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támogatási összeg 940 000 GBP

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2) – (6) bekezdé-
seivel és 5. cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja: 2003.11.28.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama:

2005.12.31-ig

A támogatás célja Támogatás KKV-knak Igen
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Gazdasági ágazatok Minden ágazat, ahol adható támogatás KKV-knak Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve
és címe

Név:
Government Office for the North East
European Programmes Secretariat

Cím:
Wellbar House
Gallowgate
Newcastle Upon Tyne
NE1 4TD

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban
Az intézkedés kizárja támogatások nyúj-
tását, vagy előzetes bejelentést követel
meg a Bizottság számára a támogatások
nyújtásáról:
(a) ha a teljes elszámolható költség leg-

alább 25 mó EUR és

– a bruttó támogatási intenzitás leg-
alább 50 %,

– a regionális támogatásra jogosult
területeken a nettó támogatási
intenzitás legalább 50 %; vagy

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

N/A
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