
Tagállamok által adott tájékoztatás a legutóbb a 2004. február 25-i 364/2004/EK bizottsági rende-
lettel módosított, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkeinek a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott
állami támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet

alapján nyújtott állami támogatásokról

(2005/C 323/04)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS 22/05

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Északkelet-Anglia

A támogatási rendszer megnevezése,
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalat neve:

Taylor Patterson Associates Ltd

Jogalap Industrial Development Act 1982 Sections 7 & 11
Section 2 Local Government Act 2000

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

Támogatási rend-
szer

Teljes éves összeg

Garantált hitelek

Egyedi támogatás Teljes támogatási összeg 460 777 GBP

Garantált hitelek

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2004. december 15-től

A rendszer időtartama, vagy egyedi
támogatás megadása

2006. december 30-ig – (A támogatásra kötelezettségvállalás történt
2006. december 31-ig. – Kifizetések ennek a kötelezettségvállalásnak az alapján
potenciálisan 2007. október 1-ig folytatódhatnak.

A támogatás célja Támogatás KKV-knak Igen

Érintett gazdasági ágazatok Minden ágazat, ahol KKV-knak támogatás
adható

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Government Office for the North East
European Programmes Secretariat (az Északkeleti Országrész Kormányhivatala,
az Európai Programok Titkársága)

Cím:
Citygate
Gallowgate
Newcastle Upon Tyne
NE1 4WH

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 31/04

Tagállam Németország

Régió Nordrhein–Westfalen

A támogatási program megnevezése
illetve egyedi támogatás esetén a
kedvezményezett vállalat neve

Regionális gazdaságtámogatási program NRW
(Támogatás – N 438/D/2000)

Jogalap 1. Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur”

2. Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-West-
falen für das Haushaltsjahr 2004/2005 (Haushaltsgesetz 2004/2005)
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A program előrelátható éves költségei
illetve a vállalatnak biztosított egyedi
támogatás teljes összege

Támogatási
program

Évenkénti teljes összeg legfeljebb 20 millió EUR

Hitelkezesség

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

Hitelkezesség

Maximális támogatásintenzitás Összhangban a rendelet 4. cikkének (2)-(6)
bekezdésével és 5. cikkével

igen

Az engedélyezés időpontja 2004.4.01-től

A program alkalmazási időszaka,
illetve az egyedi támogatás kifizetése

2006.12.31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása igen

Érintett gazdasági ágazatok Minden kkv-támogatásra jogosult gazdasági
ágazat

igen

Az engedélyező hatóság neve és címe Név:
NRW Bank (NRW tartomány megbízásából)

cím:
Heerdter Lohweg 35
40549 Düsseldorf

Egyedi támogatások nagyobb projek-
tekhez

a rendelet 6. cikkével összhangban

Az intézkedés kizárja a támogatások biztosí-
tását, illetve megköveteli minden tervezett
támogatásnyújtás Bizottságnál történő előzetes
bejelentését,

a) amennyiben a projekt támogatásra jogosult
összköltsége legalább 25 millió EUR, és

– a bruttó támogatásintenzitás legalább
50 % vagy

– regionális támogatásra jogosult területeken
a nettó támogatásintenzitás legalább
50 %, vagy

b) amennyiben a támogatás teljes összege leg-
alább bruttó 15 millió EUR

igen

Támogatás száma XS 53/04

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Északkelet-Anglia

A támogatási rendszer megnevezése,
vagy az egyéni támogatásban
részesülő vállalat neve

Anvil Homes Limited

Jogalap Regional Development Agencies Act 1998
Industrial Development Act 1982 Sections 7 & 11
Section 2 Local Government Act 2000

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

Támogatási rend-
szer

A teljes éves összeg

Garantált hitelek

Egyedi támogatás Teljes támogatási összeg 135 051 GBP

Garantált hitelek

Maximális támogatásintenzitás Megfelel a rendelet 4. cikke (2)-(6) bekezdé-
seinek és 5. cikkének

Igen

Végrehajtás dátuma 2004. augusztus 9-től
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A rendszer időtartama, vagy egyedi
támogatás megadása

2005. április 22-ig

A támogatás célkitűzése Támogatás KKV-knak Igen

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

Igen

Az adományozó hatóság neve és címe Név:
Government Office for the North East
European Programmes Secretariat

Cím:
Wellbar House
Gallowgate
Newcastle upon Tyne
NE1 4TD

Nagy egyedi támogatások megadása A rendelet 6. cikkének megfelelően

Az intézkedés kizárja a támogatások megadását,
vagy a Bizottság előzetes tájékoztatását igényli:

a) ha a támogatható összes költség legalább
25 000 000 EUR és

– a bruttó támogatásintenzitás legalább
50 %,

– olyan területeken, amelyek kaphatnak
regionális támogatást, a nettó támogatá-
sintenzitás legalább 50 %, vagy

b) ha a bruttó támogatás összesen legalább
15 000 000 EUR

N/A

A támogatás száma XS 62/04

Tagállam: Német Szövetségi Köztársaság

Régió Sachsen-Anhalt

A támogatási rendszer, illetve egyedi
támogatások esetén a kedvezménye-
zett vállalat megnevezése

Sachsen-Anhalt tartomány irányelve az innovációk védelméhez és értékesíté-
séhez adott támogatások felhasználásának biztosításáról Sachsen-Anhalt tarto-
mányban (szabadalomtámogatás)

Jogalap Mittelstandsförderungsgesetz vom 27. Juni 2001 (GVBl. LSA S. 230) und
Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO, RdErl.
des MF vom 1. Februar 2001, MBl. LSA S. 241)

A rendszer várható éves költségei,
illetve az egy vállalatnak adható
egyedi támogatás teljes összege

Szabályozási rend-
szer

Teljes összeg évente 0,94 mó EUR

Kölcsönre vállalt kezesség

Egyedi támogatások A támogatás teljes
összege

Kölcsönre vállalt kezesség

Maximális támogatásintenzitás: A rendelet 4. cikkének (2) – (6) bekezdésével és
5. cikkével összhangban

Igen

A jóváhagyás időpontja 2004.6.22-től

A szabályozás időtartama, illetve 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:
Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Cím:
Domplatz 12
39104 Magdeburg

Egyedi támogatások nagyobb projek-
tekhez

A rendelet 6. cikkével összhangban

Az intézkedés kizárja a támogatás engedélye-
zését, illetve feltételezi minden korábbi támoga-
tási szándék Bizottságnál történő bejelentést,

a) ha a projekttel kapcsolatos teljes támogat-
ható költség legalább 25 millió EUR-t tesz ki
és

– a bruttó támogatásintenzitás legalább
50 %-ot tesz ki, vagy

– azokon a területeken, ahol regionális
támogatások adhatók, a nettó támogatá-
sintenzitás legalább 50 %-ot tesz ki, vagy

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

Igen

Támogatás sz. XS121/03

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Wales

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Ipari továbbfejlesztési támogatások

Jogalap Local Government Act 2000

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási
program

Éves átfogó összeg 0,250 millió GBP

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Átfogó támogatási összeg

Garantált kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja: 2003.12.1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama:

2006.11.30-ig

A támogatás célja Támogatás KKV-knak Igen

Gazdasági ágazatok Minden ágazat, ahol adható támogatás KKV-
knak

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Simon Dobbs

Cím:
Blaenau Gwent County Borough Council
Business Resource Centre
Tafarnaubach Industrial Estate
Tredegar NP22 3AA
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Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban

Az intézkedés kizárja támogatások nyújtását,
vagy előzetes bejelentést követel meg a
Bizottság számára a támogatások nyújtásáról,

(a) ha a teljes elszámolható költség legalább
25 mó EUR és

– a bruttó támogatási intenzitás legalább
50 %,

– a regionális támogatásra jogosult terüle-
teken a nettó támogatási intenzitás leg-
alább 50 %; vagy

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

Igen
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