
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 295/05)

(EGT vonatkozású szöveg)

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.7.20

Tagállam: Franciaország

Támogatás száma: E 21/2004

Megnevezése: A Mutualité Fonction Publique és tagszervezetei
számára nyújtandó támogatás

Célkitűzés: Az MFP és tagszervezetei támogatására irányuló
intézkedések módosítása annak érdekében, hogy azok összefér-
hetőek legyenek a közös piac fejlesztésével

Jogalap:
– Article R.523-2 code de la mutualité

– Article L.712-7 code de la sécurité sociale

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/

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.7.19

Tagállam: Hollandia

Támogatás száma: N 105/2005

Megnevezése: Kockázati tőkealap „Technopartner Seed Facili-
teit”

Célkitűzés: A bejelentett támogatási intézkedés célja bizonyos
hollandiai KKV-k kockázatitőke-finanszírozási hiányának keze-
lése

Jogalap: Kaderwet EZ-subsidies (versie van 1.1.1998)

Költségvetés: 240 millió EUR (nem önmagában a támogatás
összege, hanem a finanszírozás teljes költségvetése)

Időtartam: 2015. december 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 időpontja: 2005.6.14

Tagállam: Lengyelország [A 87(3)a szerint jogosult régió]

Támogatás száma: N 393/2004

Megnevezése: A jelentős gazdasági hatással bíró befektetések
pénzügyi támogatását szolgáló támogatási rendszer

Jogalap: Ustawa o finansowym wspieraniu inwestycji o dużym
znaczeniu dla gospodarki

Célkitűzés(ek): Regionális támogatás

Megjegyzések: A rendszer a kezdeti beruházásokat és a
kezdeti beruházásokhoz kötődő munkahelyteremtést támogatja

Költségvetés:: 400 000 000 PLZ

Támogatás intenzitása vagy összege: Kezdeti beruházások
esetén a támogatás intenzitása a lengyelországi regionális támo-
gatási térképen előírt támogatási felső határok 50 %-a. Munka-
helyteremtés esetén a támogatás intenzitása a megfelelő támo-
gatásintenzitás felső határának felel meg. A gépjárműágazat
esetében a támogatás intenzitása az alkalmazandó regionális
támogatási felső határ 30 %-a. A multiszektorális keretsza-
bályban (MSF) meghatározott nagyberuházási projektek esetén
a támogatás intenzitása az abban lévő képlet alapján kerül
kiigazításra. A hajóépítés esetében a támogatás intenzitása
22,5 %

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: 2005.5.2

Tagállam: Lengyelország [Łódzki]

Támogatás száma: N 603 /2004
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Megnevezése: Munkahelyteremtési támogatási rendszer
Kutnoban

Jogalap: Art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 18 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.); Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn.
zm.); Uchwała Rady Miasta Kutno w sprawie zwolnień przed-
miotowych z podatku od nieruchomości oraz uchwalenia Prog-
ramu pomocy regionalnej

Célkitűzés(ek): Regionális támogatás

Költségvetés: 4 millió PLZ (0,93 millió EUR)

Támogatás intenzitása vagy összege:
– KKV-k esetén – a közlekedési ágazatban tevékeny vállalko-

zások kivételével – a maximális támogatásintenzitás a támo-
gatható költségek 65 %-a.

– A maximális támogatásintenzitás minden egyéb vállalkozás
esetén a támogatható költségek 50 %-a

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/
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