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

bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról

(2005/C 320/06)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS 41/04

Tagállam Írország

Régió Valamennyi régió

Támogatási rendszer megnevezése
vagy az eseti támogatásban részesülő
vállalat neve

Prolongation Town Renewal scheme (jelenleg XS/25/2001)

Jogalap Taxes Consolidation Act 1997 as amended by Finance Act 2004

A támogatott időszakra vonatkozó
éves költségvetés vagy a vállalat
részére nyújtott eseti támogatás teljes
összege

Támogatási rend-
szer

Évenkénti teljes támo-
gatás

15 millió EUR

Biztosított kölcsön

Eseti támogatás Támogatás teljes összege

Biztosított kölcsön

Támogatás maximális intenzitása A rendelet 4. cikke (2)–(6) bekezdésével és 5.
cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2001. április 6-tól

Támogatás időtartama vagy az eseti
támogatás odaítélése

Eredetileg 2004. december 31-ig.

A 2004-es pénzügyi törvény 2006. július 31-ig kiterjesztette a támogatási rend-
szert.

Támogatás célja KKV-k támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi ágazat, amely KKV- támogatásban
részesülhet

Nem

Speciális ágazatokra korlátozott Igen

— Szénbányászat Nem

— Valamennyi ipari ágazat Nem

vagy

Acél Nem

Hajóépítés Nem

Szintetikus anyagok Nem

Gépjárművek Nem

Egyéb ipari ágazatok Igen

— Összes szolgáltatás

vagy

Szállítási szolgáltatások Nem

Pénzügyi szolgáltatások Nem

Egyéb szolgáltatások Igen
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Revenue Commissioners

Cím:
Dublin Castle
Dublin 2
Ireland

Nagy összegű eseti támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban

A rendelkezés kizárja a támogatás odaítélését
vagy a Bizottságnak a támogatás odaítéléséről
való előzetes tájékoztatását írja elő,

a) amennyiben az összes támogatható költség
legalább 25 millió EUR, és

– a bruttó támogatási intenzitás legalább
50 %,

– azokon a területeken, amelyek regionális
támogatásban részesülhetnek, a nettó
támogatási intenzitás legalább 50 %; vagy

b) amennyiben a teljes bruttó támogatási összeg
legalább 15 millió EUR

Igen

Támogatás száma XS 44/04

Tagállam Spanyolország

Régió Comunidad Autónoma del País Vasco

Támogatási rendszer megnevezése
vagy az eseti támogatásban részesülő
vállalat neve

GAUZATU – Turizmus

Jogalap Orden de 11 de junio de 2003, del Consejero de Industria, Comercio, y
Turismo, por la que se desarrolla el programa GAUZATU-Turismo, de ayudas a
la inversión y a la creación de empresas de especial interés estratégico para el
desarrollo turístico (BOPV no 128 de 1 de julio de 2003)

Resolución de 21 de abril de 2004, del Viceconsejero de Turismo, por la que se
hace pública la convocatoria de concesión de las mencionadas ayudas (BOPV no

81 de 3 de mayo de 2004)

Tervezett éves költségvetés vagy a
vállalat számára nyújtott eseti támo-
gatás teljes összege

Támogatási rend-
szer

Teljes éves összeg 5,248 millió EUR

Garantált kölcsönök

Eseti támogatás Támogatás teljes összege

Garantált kölcsönök

Támogatás maximális intenzitása A rendelet 4. cikke (2)–(6) bekezdésével és 5.
cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2004. május 5-től

Támogatás időtartama vagy az eseti
támogatás odaítélése

2004-es költségvetési év – Pályázati határidő: 2004. július 5.

Támogatás célja KKV-k támogatása Igen
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Érintett gazdasági ágazatok Összes támogatható ágazat a KKV-k számára

Speciális ágazatok számára korlátozott Igen

— Szénbányászat

— Valamennyi ipari ágazat

vagy

Acél

Hajóépítés

Szintetikus anyagok

Gépjárművek

Egyéb ipari ágazatok

— Valamennyi szolgáltatás

vagy

Szállítmányozás

Pénzügyi szolgáltatások

Egyéb szolgáltatsáok: idegenforgalmi
szolgáltatások

Igen

Támogató hatóság neve és címe Név:
Sra. Koro Garmendia Galbete
Viceconsejera de Turismo

Cím:
C/ Donostia 1
E-01010 Vitoria – Gasteiz

Nagy összegű eseti támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban A rendel-
kezés kizárja a támogatás odaítélését vagy a
Bizottságnak a támogatás odaítéléséről való
előzetes tájékoztatását írja elő,

a) amennyiben az összes támogatható költség
legalább 25 millió EUR és

– a bruttó támogatási intenzitás legalább
50 %,

– a regionális támogatás feltételeinek
megfelelő területeken a nettó támogatási
intenzitás legalább 50 %; vagy

b) amennyiben a etljes bruttó támogatsái összeg
legalább 15 millió EUR

Igen

Támogatás száma XS 46/2004

Tagállam Spanyolország

Régió Baszkföld Autonóm Közösség

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

GAUZATU-Ipar

Jogalap Orden de 30 de abril de 2003, del Consejero de Industria, Comercio, y
Turismo, por la que se regulan el programa GAUZATU-Industria, de impulso a
la creación y desarrollo de pymes de base tecnológica y/o innovadoras (BOPV
no 96 de 19 de mayo de 2003), y Resolución de 7 de abril de 2004 del Vice-
consejero de Innovación y Desarrollo Industrial, por la que se hace pública la
convocatoria de concesión de las mencionadas ayudas (BOPV no 72 de 19 de
abril de 2004)
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A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási
program

Teljes éves összeg 47,396 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támogatási összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének 2-6. bekezdésével és 5.
cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2004. április 20-tól

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2004-es pénzügyi év. Kérelem benyújtásának határideje: 2004.6.15.

A támogatás célja Támogatás a KKV-k számára Igen

Érintett gazdasági ágazatok Korlátozás specifikus ágazatokra Igen

— Szénbányászat

— A teljes feldolgozóipar

vagy

Acél Igen

Hajógyártás Igen

Szintetikus szálak Igen

Gépjárműipar Igen

Egyéb feldolgozóipar

— Minden szolgáltatás

vagy

Szállítási szolgáltatás

Pénzügyi szolgáltatás

Egyéb szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
José Ignacio Telletxea Fernández úr
Innovációs és Iparfejlesztési Miniszterhelyettes

Cím:
Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium
Baszk Kormány
C/ Donostia- San Sebastián, 1
E-01010 Vitoria-Gasteiz

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban

Az intézkedés kizárja a támogatásokat vagy
szükségessé teszi a támogatások előzetes bejelen-
tését a Bizottságnak,

a) ha az összes elszámolható költség eléri a
25 000 000 EUR és

– a bruttó támogatási intenzitás eléri az 50
%-ot,

– a regionális támogatásra jogosult terüle-
teken a nettó támogatási intenzitás eléri az
50 %-ot, vagy

b) ha a teljes bruttó támogatásösszeg eléri a
15 000 000 EUR

Igen
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A támogatás száma XS 52/2004

Tagállam Olaszország

Régió Umbria régió. 2. célterület, és a kikerülő területek

A támogatási program címe vagy az
egyszeri támogatásban részesülő
vállalkozás neve

A társadalom védelmét és átképzését szolgáló vállalkozások támogatása. (A
támogatási program alóli felmentés a KKV-k beruházásának arra az esetleges
részére vonatkozik, amely a termelési kapacitás növekedését eredményezné)

Jogalap Docup Obiettivo 2 Regione Umbria. Decisione C(2001) 2119 del 7 settembre
2001.

Misura 3.1. Sostegno alle imprese per la tutela e la riqualificazione
dell'ambiente. Aiuto di Stato n. 613/2002. Decisione C(2004) 264 del 29
gennaio 2004

A támogatási program tervezett éves
kiadása vagy a vállalkozásnak nyújtott
egyszeri támogatás teljes összege

Támogatási rend-
szer

Teljes éves összeg 5 millió EUR

Hitelgarancia

Egyszeri támogatás A támogatás teljes
összege

Hitelgarancia

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke 2. és 6. bekezdésével, illetve
az 5. cikkel összhangban

Igen

A végrehajtás dátuma 2004.4.28

A támogatási program vagy a nyújtott
egyszeri támogatás időtartama

2006.12.31-ig

A támogatás célja A KKV-k támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazatok Az összes olyan ágazat, amelyben a KKV-knek
nyújtható támogatás

Nem

A támogatás egyes ágazatoknak nyújtható Igen

— Szénbányászat

— Feldolgozóipar Igen

vagy

Acél

Hajógyártás

Szintetikus szálak

Autógyártás

Egyéb feldolgozóipar Igen

— Minden szolgáltatás

vagy

Szállítás

Pénzügyi szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Regione Umbria. Direzione attività produttive. Servizio Energia.

Cím:
Via Mario Angeloni, 61.
I-06121 Perugia
Tel. 0039 075 5045731 fax 0039 075 5045695
e-mail servizioenergia@regione.umbria.it

Emelt összegű egyszeri támogatások
nyújtása

A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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