
A tagállamok jelentése az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyúj-
tott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági

rendelettel összhangban nyújtott állami támogatásokról

(2005/C 321/12)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma: XS 102/03

Tagállam: Olaszország

Régió: Szardínia

A támogatási program megnevezése: Az ipari övezetekben és a lokális termelési rendszerek keretén
belül a vállalkozások szolgáltatási hálózatainak finanszírozása

Jogalap: L.R. 24.12.1998, n. 37, art. 4

Delibera di Giunta n. 21/23 del 21.7.2003

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás: 6 713 940,38 EUR

Maximális támogatási intenzitás: 35 % NTI + 15 % BTI

A végrehajtás időpontja: 2003. augusztus 11-től

A támogatási program időtartama: 2003.12.31-ig

A támogatás célja: Szardínia ipari övezetei és a lokális termelési rendszerei versenyképességének fejlesz-
tése a vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások hálózatának javításán keresztül, az innovációs termelési,
kereskedelmi és reklám folyamatok aktivizálásával, valamint az azonos övezetben vagy LTR-en (lokális
termelési rendszer) belül tevékenykedő vállalkozások vállalatközi termelési, technológiai és kereskedelmi
kapcsolatainak fejlesztésével

Érintett gazdasági ágazat(ok): Minden gazdasági ágazat, kivéve az Európai közösséget létrehozó
szerződés I. mellékletében felsorolt termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos
ágazatokban tevékenykedő vállalkozásokat.

A parafa ágazatban csak a gazdasági tevékenységek EK-beli statisztikai osztályozása szerinti alábbi, tevé-
kenységek támogathatók

– 4502 (természetes parafa, kéregtelenített, vagy durván négyzetes vagy téglalap alakú tömb, továbbá
lemez, lap, vagy csík alakban, beleértve a parafa dugó gyártásához kivágott éles peremű nyersdarabokat);

– 4503 (természetes parafából készült áru)

– 4504 (agglomerált parafa kötőanyaggal vagy a nélkül és agglomerált parafa termékek)

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Regione autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Industria – Servizio infrastrutture
Viale Trento n. 69
I-09123 Cagliari

Egyéb információ: A támogatás kedvezményezettjei a régió ipari Tanácsosának 377. 1997.8.7-i határoza-
tában meghatározott ipari övezeteiben és a 21/38. 2002.7.2-i regionális végrehajtó bizottsági határozatban
meghatározott lokális termelési rendszerekben tevékenykedő KKV-k alapította konzorciumok és konzorci-
ális társaságok. A kedvezményezettek továbbra is megtartják a KKV-k jellemzőit
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