
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 327/11)

(EGT vonatkozású szöveg)

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.7.7

Tagállam: Spanyolország (Madrid)

Támogatás száma: N 121/2005

Megnevezés: „Technológiai innováció támogatása a biotech-
nológia ágazatban”

Célkitűzés: Olyan projektek fejlesztésének ösztönzése,
amelyek a mikroorganikus biotechnológiához és biofolyama-
tokhoz, növény-biotechnológiához, humán- és állat-biotechno-
lógiához, a horizontális fejlesztésekhez és a biogyógyászathoz
(gyógyszerkutatás) kapcsolódó termékek és eljárások technoló-
giai fejlesztését célozzák.

Jogalap: „Proyecto de Orden de la Consejería de Economía e
Innovación Tecnológica por la que se regula la concesión de
ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional para el fomento de la innovación tecnológica en el
sector de la biotecnología de la Comunidad de Madrid”

Költségvetés: 12 millió EUR ( 4 millió EUR évente)

Támogatás intenzitása vagy összege:

Ipari kutatás: max. 50 %

Kísérleti fejlesztési tevékenységekre: max. 25 %

Ipari kutatást megelőző fenntarthatósági tanulmányok: max.
75 %.

Kísérleti fejlesztési tevékenységeket megelőző fenntarthatósági
tanulmányok: max. 50 %.

A K+F keretrendszer 5.10 pontja szerinti többletjuttatások
lehetőség szerint alkalmazhatók

Időtartam: 2005.1.1–2007.10.31.

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/

Elfogadás időpontja: 2005.9.29

Tagállam: Cseh Köztársaság

Támogatás száma: N 232/2005

Megnevezés: Národní program výzkumu II. – části TP 1, TP
2, TP 3, TP 4, PP 1

Célkitűzés: Kutatás és fejlesztés – Az összes ágazat

Jogalap: Národní program výzkumu II. — části TP 1, TP 2, TP
3, TP 4, PP 1

Költségvetés: 7 067 000 000 CZK

Támogatás intenzitása vagy összege: 100 %, 50 %

Tartama: 2006-2011

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: 2005.9.29

Tagállam: Hollandia

Támogatás száma: N 346/2005

Megnevezés: Subsidy scheme for innovative R&D prog-
rammes

Célkitűzés: Kutatás és fejlesztés – Az összes ágazat

Jogalap: Kaderwet EZ-subsidies

Költségvetés: 750 000 000 EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: 100 %, 50 %, 25 %

Tartama: lejárat napja 2011.10.1.

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: Németország (Bréma tartomány)

Támogatás száma: N 570/2004

Megnevezése: Beruházásösztönzés zártláncú gazdálkodás
létrehozásához; A program meghosszabbítása

Célkitűzés: Környezetvédelem; energiatakarékosság; hulladék-
gazdálkodás, -újrahasznosítás és -felhasználás
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Jogalap: Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen
(LHO); Förderrahmen Ökologiefonds im Wirtschafts-
strukturpolitischen Aktionsprogramm (WAP) — Teilfonds „För-
derung umweltgerechter Produktionsstrukturen“ — Richtlinie
zur Förderung von Investitionen für den Aufbau einer Kreislau-
fwirtschaftsinfrastruktur

Költségvetés: évi 7,6 millió EUR; összesen 45,6 millió EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: 30 %; (adott esetben)
további 10 % KKV-knak; további 5 % a támogatott területeken

(EK-Szerződés 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja); maximum
15 % a kötelező közösségi standardokat alkalmazó KKV-knak

Időtartam: 2005. január 1.-2010. 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/
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