
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatá-
sokra történő alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet keretében

nyújtott állami támogatásra vonatkozó, a tagállamok által közölt információ

(2005/C 285/03)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS 3/04

Tagállam Finnország

Régió Az 1244/1999 kormányrendeletben megállapított fejlesztési területek első és
második támogatott területei

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A KKV-k fejlesztési területen történt beruházásainak progresszív értékcsökkenési
leírása

Jogalap Kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annettu laki
(1262/1993, muut 1736/1995, 32/1998, 1215/1998, 964/2000, 901/2001 ja
914/2003)

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

Támogatási program Teljes éves összeg 1 millió EUR (1)

Garantált
kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támogatási
összeg

Garantált
kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet cikkének (2)-(6) bekezdésével
illetve az 5. cikkével összhangban

Igen

Maximális
támogatási
intenzitás 1 %

Végrehajtás időpontja 2004. január 1-től

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig

Támogatás célja KKV-k támogatása igen

Gazdasági ágazatok Valamennyi ágazat jogosult a KKV támoga-
tásra (2)

igen

Adott ágazatokra korlátozott

— szénbányászat nem

— teljes feldolgozóipar

vagy

acél nem

hajógyártás nem

szintetikus szálak nem

gépjárműipar nem

egyéb feldolgozóipar

— minden szolgáltatás

vagy

szállítási szolgáltatás nem

pénzügyi szolgáltatás nem

egyéb szolgáltatás
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:

Valtiovarainministeriö

Cím:

PL 28, FI-00023 Valtioneuvosto

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkének megfelelően

Az intézkedés kizárja a támogatás odaítélését
vagy szükségesség teszi a Bizottság előzetes
értesítését a támogatás odaítéléséről,
(a) ha az összes elszámolható költség legalább

25 millió EUR és

– a bruttó támogatási intenzitás legalább
50%-ot,

– a regionális támogatásra jogosult terüle-
teken a nettó támogatás intenzitása leg-
alább 50%; vagy

(b) ha a teljes bruttó támogatásösszeg leg-
alább 15 millió EUR

igen

(1) A cégek adókedvezményből eredő előnye az értékcsökkenés megnövelt kezdeti kiadásainak kamattámogatását foglalja magába, mely a
beruházások után évi 0,5-1,0 millió EUR jelent.

(2) Támogatásra jogosult ágazatok: feldolgozó és utazási cégek, kivéve a Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek termeléséhez,
feldolgozásához vagy eladásra történő kínálatához kapcsolódó tevékenységeket, szintetikus szálak, gépjármű- és gépjármű alkatrész-
gyártás, szénbányászat, az acélipar és hajógyártás.
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