
Tagállamok által adott tájékoztatás az EK-szerződés 87. és 88. cikkeinek a kis- és középvállalkozá-
soknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 70/2001/EK

bizottsági rendelet alapján megadott állami támogatással kapcsolatban

(2005/C 329/04)

(EGT-vonatkozású szöveg)

Támogatás száma: XS 69/03

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Délkelet-Wales

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

Jogalap: Section 2 Local Government Act 2000

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

2003 2004 2005 2006 Összesen

Vállalkozás Juttatás 37 500 50 000 50 000 12 500 150 000

Technológia Alap 75 000 100 000 100 000 25 000 300 000

Maximális támogatásintenzitás: A beruházási költség legfeljebb 25 %-a, a 87. cikk (3) bekezdés c) pontja
szerinti területeken

Végrehajtás dátuma: 2003. április

A támogatás időtartama, vagy egyedi támogatás megadása: 2006. december 31-ig

A támogatás célkitűzése: A projekt Cardiff gazdaságának ösztönzését, megerősítését és diverzifikálását
célozza, a munkahelyteremtésre és –megőrzésre való ösztönzéssel, új vállalkozások létrehozása és a helybeli
vállalkozások terjeszkedése révén. A támogatást az ingatlanokra, épületekre, gépekre és berendezésekre,
valamint a technológia-transzferre fordított beruházási költségek alapján számítják ki

A projekt egy pénzügyi támogatási csomag biztosítását ajánlja a kis- és középméretű vállalkozások
számára. A projekt 2 összetevőjét a 'blokk-jóváhagyás' miatt bejelentési kötelezettség terheli

– Vállalkozási juttatás – akár 5 000 font sterling biztosítása új vállalkozás növekedésének bátorítására

– Technológia Alap – a gyorsan fejlődő KKV-k támogatása

A projekt súlypontjai a 2. célkitűzés szerinti városrészek lesznek: Grangetown, Butetown, Splott, Adams-
down, Riverside, Canton, Ely, Caerau, Rumney és Trowbridge. A szándékok szerint a projekt 3 évig fut,
2003-tól

Érintett gazdasági ágazatok: Az egyes ágazatokban juttatott állami támogatásokról szóló rendeletekben
és irányelvekben foglalt speciális szabályok sérelme nélkül

Az adományozó hatóság neve és címe:

Roy Edwards
Cardiff Council
County Hall
Atlantic Wharf
Cardiff
CF10 4UW
United Kingdom
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Támogatás száma: XS 109/03

Tagállam Egyesült Királyság és Ír Köztársaság

Régió Írország egész szigete (32 megye)

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve

InterTradeIreland Acumen Consultancy Programme (Inter-
TradeIreland szakértői tanácsadási program)

Jogalap British/Irish Agreement Act 1999, Section 2.3 (Part 7 of
Annex 2 of the Act empowers InterTradeIreland to invest,
lend or grant aid for the purposes of its function)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás
összege

Maximális költség társaságonként:

2003/04: 3 000 GBP
2004/05: 3 000 GBP
2005/06: 3 000 GBP

Maximális teljes finanszírozott elem

2003/04: (30 x 3 000 GBP) 90 000 GBP
2004/05: (45 x 3 000 GBP) 135 000 GBP
2005/06: (45 x 3 000 GBP) 135 000 GBP

A teljes finanszírozott tanácsadási elem 3 évre
= 360 000 GBP, ami 50 %-os hozzájárulásnak felel meg

A finanszírozást a társaságoknak „egyszeri alapon” bizto-
sítják, egy 52-hetes időszakon belül, vagyis a társaságok
nem jogosultak a finanszírozás megismétlésére a következő
években

Maximális támogatási intenzitás Legfeljebb 3 000 GBP támogatás adható társaságonként,
ami 50 %-os támogatásnak felel meg

Végrehajtás időpontja A javasolt program 3 évig tart, 2003 novemberétől

Az egyes társaságok a támogatásra legfeljebb 52 hétig
jogosultak

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának
időtartama

A program 2003 novemberétől 2006 decemberéig tart

A támogatás célja Tanácsadói tapasztalatok átadása, a KKV-k segítésére
abban, hogy fejlesszék és növeljék a határokon átnyúló
kereskedelmet, a kutatási szakértelem, a piaci hozzáértés és
tapasztalat fejlesztésével

Érintett gazdasági ágazat(ok) Minden ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe InterTradeIreland
The Old Gasworks Business Park
Kilmorey Street
Newry
BT34 2DE
Tel: 028 30 834109
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