
A tagállamok által közölt információk az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalko-
zásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK

bizottsági rendelettel összhangban nyújtott állami támogatásokról

(2005/C 327/12)

(EGT vonatkozású szöveg)

A támogatás száma: XS 125/02

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Lazio Tartomány

A támogatási program megnevezése: A lazioi gazdasági
fejlődés, társadalmi kohézió és foglalkoztatás növelését célzó
szabályozások. A helyi termelőrendszerek, az iparvidékek és a
lazioi beruházási területek meghatározása és szervezése

Jogalap: Legge Regionale 19 dicembre 2001, n. 36 «Norme
per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione
sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione e organiz-
zazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e
delle aree laziali di investimento», pubblicata sul supplemento
ordinario n. 7 al BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio)
n. 36 del 29/12/2001

Regolamemto regionale 28 ottobre 2002, n. 2 «Regolamento
per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti
industriali e delle aree laziali di investimento», pubblicato sul
supplemento ordinario n. 4 al BURL n. 30 del 30 ottobre 2002

A program keretében tervezett éves kiadás: Összesen
4 250 000 EUR (a törvény által előirányzott összes támoga-
táshoz)

Maximális támogatási intenzitás: Beruházások:

– Az EKSZ 87. cikkének (3) bek. szerinti kivételrendelkezés alá
tartozó térségek: 8 % NTE + 10 % BTE a kisvállalkozásokra,
8 % NTE + 6 % BTE a középvállalkozásokra;

– Fennmaradó térségek: 15 % BTE, a kisvállalkozásokra; 7,5 %
BTE, a középvállalkozásokra

Tanácsadás: az elszámolható költségek legfeljebb 50 %-a

A végrehajtás időpontja: A támogatás a felhívás LTHL-ben
(Lazio Tartomány Hivatalos Lapja) való megjelentetése után
nyújtható

A program időtartama: Korlátlan, mindenesetre a támogatási
program 2006. december 31-ig, azaz a 70/2001/EK rendelet
érvényességi idejének lejártáig mentesül az EK-Szerződés 88.
cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól

A támogatás célja: A támogatás a Lazio Tartomány által ipar-
vidékként, helyi termelő rendszerként és lazioi beruházási terü-
letként meghatározott térségekben beruházási és tanácsadási
programok megvalósításának elősegítését célozza

Érintett gazdasági ágazat(ok): A tevékenységek kódszámai
azok az IV-, HTR-, LBT-vel kapcsolatban időről időre meghatá-
rozott kódszámok, melyek meghatározását Lazio Tartomány
célszerűnek tartja

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Regione Lazio
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
I-00145 – Roma
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