
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 324/07)

(EGT vonatkozású szöveg)

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.2.16

Tagállam: Franciaország (Caen – Basse-Normandie)

Támogatás száma: N 172/2004

Megnevezése: K+F-támogatás a caen-i (Alsó-Normandia)
Philips Semiconductors számára

Célkitűzés: K+F-támogatás (Mikroelektronika)

Költségvetés: 200 millió EUR támogatásra jogosult költség

Támogatás intenzitása vagy összege: 33 millió EUR támoga-
tási összeg. 20 %-os maximális támogatásintenzitás

Időtartam: öt év (2004-2008)

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: 2004.11.16

Tagállam: Franciaország

Támogatás száma: N 215/04

Megnevezése: Egyedi K+F támogatás az ATMEL Rousset
társaság számára

Célkitűzés: A flash memóriák fejlesztésének felgyorsítása

Jogalap: Article L-1511-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales

Költségvetés: 92,88 millió EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: 29,6 %

Időtartam: 2004-től 2007-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: 2005.7.5

Tagállam: Cseh Köztársaság

Támogatás száma: N 223 /2005

Megnevezése: Bioüzemanyagok támogatása

Célkitűzés: Környezetvédelem

Jogalap: Zákon č. 353/2003 Sb., Zákon č. 256/2000 Sb., Naří-
zení vlády č. 86/2001 Sb. Nařízení vlády č. 148/2005 Sb

Költségvetés:

2005: 11,6 millió EUR

2006: 23,3 millió EUR

Időtartam: 2006-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: 2005.8.24

Tagállam: Egyesült Királyság — Carlisle, Anglia északnyugati
régiója

Támogatás száma: N 231/2005

Megnevezése: Kárenyhítés – United Biscuits – McVitie Factory

Cél: Árvízkárok enyhítése

Jogalap: Section 5 of Regional Development Agency Act 1998
— Powers to award grants

Költségvetés: 1 millió GBP (1,45 millió EUR)

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/

Elfogadás időpontja: 2005.9.6

Támogatás száma: N 235a/2005

Tagállam: Lengyelország

Címe az eredeti nyelven: Wspieranie inwestycji począt-
kowych opartych na nowej technologii

Jogalap: Ustawa o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej
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Célkitűzés: Regionális fejlesztés [Az összes ágazat]

Tevezett támogatás tejes összege: 200 000 000 PLN
[± 50 000 000 EUR]

Tartama: 2006. 12. 31

A támogatás maximális intenzitása: 50 %, 40 %, 30 %,
22,5 %

Egyéb információ: Támogatási program – Tartozáselengedés

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: 2005.3.8.

Tagállam: Spanyolország (Katalónia)

Támogatás száma: N 446/2004

Megnevezése: „A kutatás, a fejlesztés és a technológiai
újítások támogatása Katalóniában”. A már létező N 143/2003
számú program módosítása.

Célkitűzés: A programnak az a célja, hogy támogassa az ipari
kutatást és a kísérleti fejlesztési projekteket, amelyek magukban
foglalnak egy külső K&F alvállalkozóval kötött szerződést. A
külső K&F alvállalkozók legalább egyikének állami kutatóinté-
zetnek, non-profit kutatóközpontnak vagy a CIDEM technoló-
giai hálózathoz tartozó központnak kell lennie.

Jogalap: Orden TRI/291/2004, de 6 de agosto, por la que se
aprueban las bases reguladoras para el otorgamiento de ayudas
para la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica,
y se abre la convocatoria para el año 2004

Költségvetés: Évi 1,2 millió EUR

Támogatás intenzitása vagy összege:
– Az ipari kutatásra 50 %-ig.

– A kísérleti fejlesztésre 25 %-ig.

– 10 % KKV bónusz.

– Nincs regionális bónusz.

Időtartam: 1.1.2004–31.12.2006

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: 2005.2.25

Tagállam: Spanyolország (Katalónia)

Támogatás száma: N 498/2004 és N 502/2004

Megnevezése:
– A kutatási és technológiai fejlesztési projektek stratégiai

ágazatokban történő ösztönzése.

– A közös kutatási és technológiai fejlesztési projektek ösztön-
zése.

Célkitűzés:

N 498/2004: A rendszer vállalatoknak kíván támogatást nyúj-
tani az ipari kutatási és technológiai fejlesztési projektek fejlesz-
tésének előmozdítása érdekében a következő ágazatokban: a
repüléssel és űrhajózással kapcsolatos iparban, a gyógyszeri-
parban, a technológiailag fejlett eljárással készített élelmiszeri-
pari termékek és a megújuló energia területén, valamint az
értékláncukat képező ágazatokban. A támogatásra jogosult
projekteknek a katalán iparban már létező termékekhez és eljá-
rásokhoz képest új vagy technológiailag fejlettebb termékek és
eljárások kivitelezéséhez kell vezetniük.

N 502/2004: A rendszer támogatást kíván nyújtani közös
kutatási és technológiai fejlesztési projektekhez, amelyeket
vállalatcsoportok az e határozat 2.4. pontjában meghatáro-
zottak értelmében hajtanak végre. A támogatásra jogosult
projekteknek jelentősen növelniük kell Katalánia technológiai
kapacítását.

Ágazat: N 498/2004: NACE-ágazatok 24 (vegyipari és gyógy-
szeripari termékek); 15 (élelmiszeripari termékek és italok gyár-
tása); 31 (elektromos gépek és máshova nem sorolt berende-
zések gyártása) 35 (repülőgépek és űrhajók gyártása);

N 502/2004: E rendszer nem irányul kizárólagosan specifikus
ágazatokra. A fent felsorolt ágazatokhoz tartozó kedvezménye-
zettek azonban előnyt élveznek.

Jogalap:
– Orden TRI/293/2004, de 4 de agosto, por la que se

aprueban las bases reguladoras de incentivos a proyectos
empresariales en investigación, desarrollo e innovación
tecnológica en sectores estratégicos, y se abre la convocatoria
para el año 2004

– Orden TRI/292/2004, de 4 de agosto, por la que se
aprueban las bases reguladoras de incentivos para proyectos
conjuntos de investigación y desarrollo tecnológico (I+D), y
se abre la convocatoria para el año 2004

Költségvetés: 28 millió EUR (N 498/2004) és 20 millió EUR
(N 502/2004)

Támogatás intenzitása vagy összege:
– Az ipari kutatási projektek esetében 50 %-ig.

– Kísérleti fejlesztési tevékenységek esetében 25 %-ig.

– A KKV-k számára nyújtott többletjuttatás alkalmazható az
N 498/2004. rendszerben.

Időtartam: 2004. augusztus 17-től 2007. december 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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A határozat elfogadásának időpontja: 2005.5.3

Tagállam: Hollandia

Támogatás száma: N 541/04 & N542/04

Megnevezése: Kockázatkiegyenlítési rendszer és a tartalékok
visszatartása

Célkitűzés: Egészségbiztosítási szektor

Jogalap: Zorgverzekeringswet

Költségvetés:
– kockázatkiegyenlítési rendszer: 15 milliárd EUR/év

– tartalékok visszatartása: 1,3 milliárd EUR egyszeri intézkedés

Időtartam:
– kockázatkiegyenlítési rendszer: korlátlan időtartam

– tartalékok visszatartása: egyszeri intézkedés

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/

Elfogadás időpontja: 2005.9.13.

Támogatás száma:: N 572/2004

Tagállam: Franciaország [Martinique]

Címe: Egyedi képzési támogatás – Société martiniquaise des
villages de vacances (SMVV)

Jogalap:
– A Martinique-i (1. célkitűzés) egységes programozási doku-

mentum megvalósítása

– Hitel nyújtása az Európai Szociális Alapból

– Az EK Szerződés 87. és 88. cikkének alkalmazása a képzési
célú támogatásra

Célkitűzés: Képzés

A támogatás maximális intenzitása: 60 %

Költségvetés: Tevézett éves kiadás: 4 385 508 EUR

Tartama: Lejárat napja: 2005.12.31.

Az intézkedés típusa: Egyedi támogatás

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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