
A 2004. február 25-i 364/2004/EK bizottsági rendelettel módosított, az EK-Szerződés 87. és 88.
cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról
szóló, 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendeletnek megfelelően nyújtott állami támogatá-

sokról a tagállamok által szolgáltatott információ

(2005/C 336/03)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS 72/2004

Tagállam Spanyolország

Régió Katalónia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A K+F és MI projektek adókedvezményével kapcsolatos jóváhagyott előzetes
felmérések vagy indoklást is tartalmazó jelentések iránti kérelmek számára nyúj-
tott támogatások

Jogalap Orden TRI/235/2004, de 21 de junio, por la que se aprueban las bases para el
otorgamiento de ayudas para la solicitud de acuerdos previos de valoración o
de informes motivados en relación con la deducción fiscal de proyectos de
R+D+IT y se abre la convocatoria para el año 2004. (DOGC 4174 de
14/07/04)

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

Támogatási program Teljes éves összeg 0,3 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támogatási
összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének 2–6 bekezdésével és 5. cikkével
összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2004. 7. 15.

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. 12. 31-ig

A támogatás célja A KKV-k támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazatok KKV-támogatásban részesíthető összes ágazat Igen

A támogatás nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial

Cím:
Passeig de Gràcia, 129, 6a planta
E-08008 Barcelona

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 82/04

Tagállam Olaszország

Régió Piemont régió

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Ipari kutatásokra és versenyen kívüli fejlesztésre vonatkozó projekteket támo-
gató intézkedés

Jogalap Deliberazione della Giunta Regionale n 63 — 13094 del 19 luglio 2004 attua-
tiva ed integrativa a livello regionale del regime d'aiuto previsto dall'art. 11 della
Legge 598/84 e s.m.i già approvato dalla Commissione con Decisione
C(2002)691cor. del 05.3.02
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A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Támogatás teljes
összege

100 millió EUR

Garantált hitelek

Egyedi támogatás Támogatás teljes
összege

Garantált hitelek

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke (2)-(6) bekezdésével, illetve az 5.
cikkel összhangban

Igen

A végrehajtás időpontja 2004.10.13

A program vagy az egyedi támogatás
időtartama

2006.12.31.-ig

A támogatás célja A KKV-k támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazatok Minden olyan ágazat, ahol a KKV-knak támogatás nyújt-
ható

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Regione Piemonte – Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio – Direzione
Industria.

Cím:
Regione Piemonte
Direzione Industria
Via Pisano, 6 – I-10152 Torino
Tel. 011.4321461 – Fax 011.4323483
e-mail: direzione16@regione.piemonte.it

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 85/04

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Nyugat-Wales és a Völgyek, 1. célkitűzés szerinti térség

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve:

Welsh Highland Railway Ltd.

Jogalap Industrial Development Act 1982

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

Támogatási program Éves teljes összeg

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támogatási
összeg

3 728 735 GBP

(rekonstruált vonal
költségei, a
70/2001 rendelet
13. szakasza értel-
mében)

Garantált kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.8.26-tól
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A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.31-ig

Megj.: A fentieknek megfelelően, az adományra kötelezettségvállalás történt
2006. december 31-ig. Kifizetések ennek a kötelezettségvállalásnak az alapján
potenciálisan (az N+2 szerint) 2008. június 30-ig folytatódhatnak.

A támogatás célja Támogatás KKV-knak Igen

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

Konkrét ágazatokra korlátozódik Igen

Egyéb szolgáltatások (idegenforgalom: infrastruktúra) Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Welsh European Funding Office
Walesi Európai Finanszírozási Hivatal

Cím:
Cwm Cynon Business Park
Mountain Ash CF45 4ER

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 90/04

Tagállam Egyesült Királyság

Régió West Wales and the Valleys, 1. célkitűzés szerinti terület

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Broadlands Industrial Park Ltd.

Jogalap Industrial Development Act 1982

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

Támogatási program Teljes éves összeg

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Támogatás teljes
összege

229 375 GBP

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke (2)–(6) bekezdésével, valamint az 5.
cikkel összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.11.01-től

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2005.3.31-ig

A támogatás célja A KKV-k támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Minden olyan ágazat, ahol a KKV-knak támogatás nyújt-
ható

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Welsh European Funding Office

Cím:
Cwm Cynon Business Park
Mountain Ash CF45 4ER

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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Támogatás száma XS 92/04

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Nyugat-Wales és a Völgyek, 1. célkitűzés szerinti térség

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve:

Cardigan dicsőségének újrateremtése (Recreating Pride In Cardigan)

Jogalap Industrial Development Act 1982

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

Támogatási program Éves teljes összeg 640 000 GBP

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támogatási
összeg

Garantált kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.9.1-től

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.31-ig

Megj.: A fentieknek megfelelően, az adományra kötelezettségvállalás történt
2006. december 31-ig. Kifizetések ennek a kötelezettségvállalásnak az alapján
potenciálisan (az N+2 szerint) 2007. augusztus 31-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:
Welsh European Funding Office
Walesi Európai Finanszrozási Hivatal

Cím:
Cwm Cynon Business Park
Mountain Ash CF45 4ER

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 135/04

Tagállam Lengyelország

Régió Mind a 16 megye

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Pénzügyi támogatás nyújtása vállalkozók számára vissza nem térítendő pénz-
ügyi támogatás formájában, tanácsadói tevékenységért.

Jogalap Art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.

§ 5 punkt 1 c, d, e Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17
sierpnia 2004 w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębio-
rczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

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

Támogatási program Évi teljes összeg 0,43 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyéni támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök
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Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4.cikke (2)–(6) bekezdésének és 5. cikkének
megfelelően

Igen

Végrehajtás időpontja 2004. 08. 28. – a miniszteri rendelet hatálybalépésének napja

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2005.11.30-ig

A támogatás célja Támogatás a KKV-knak Igen

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi olyan szektor, melyben KKV-k számára
támogatás nyújtható

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Lengyelországi Vállalkozásfejlesz-
tési Ügynökség)

Cím
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkének megfelelően Igen

Támogatás száma XS 150/04

Tagállam Cseh Köztársaság

Régió Cseh Köztársaság

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

a kis- és középvállalkozások versenyképességének fokozása céljából nyújtott
támogatás

Jogalap Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání

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

Támogatási program tanács-
adás

Teljes éves összeg 1,6 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

0,03 millió EUR

A kedvezménye-
zettek becsült
száma alapján
kiszámított
összegről van szó.

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke (2)-(6) bekezdésével és 5. cikkével
összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2005.1.1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.31-ig

A támogatás célja kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat A KKV-knak nyújtott állami támogatásra jogosult vala-
mennyi ágazat.

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ipari és Kereskedelmi Minisztérium)

Cím:
Na Františku 32
110 15 Praha 1

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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Támogatás száma XS 151/04

Tagállam Cseh Köztársaság

Régió Cseh Köztársaság

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

formatervezői tanácsadó szolgálat támogatása

Jogalap Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání

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

Támogatási program támo-
gatás

Teljes éves összeg 0,32 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

0,005 millió EUR

A kedvezménye-
zettek becsült
száma alapján
kiszámított
összegről van szó.

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke (2)-(6) bekezdésével és 5. cikkével
összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2005.1.1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.31-ig

A támogatás célja kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat A KKV-knak nyújtott állami támogatásra jogosult vala-
mennyi ágazat.

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ipari és Kereskedelmi Minisztérium)

Cím:
Na Františku 32
110 15 Praha 1

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban. Igen

Támogatás száma XS 152/04

Tagállam Cseh Köztársaság

Régió Cseh Köztársaság

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülõ vállalkozás neve

a képzés és tanácsadás támogatása

Jogalap Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání

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

Támogatási program tanács-
adás

Évenkénti teljes összeg 1,0 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

0,002 millió EUR

A kedvezménye-
zettek becsült
száma alapján
kiszámított
összegről van szó.

Garantált kölcsönök
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Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke (2)-(6) bekezdésével és 5. cikkével
összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2005.1.1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.31-ig

A támogatás célja kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat A KKV-knak nyújtott állami támogatásra jogosult vala-
mennyi ágazat.

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ipari és Kereskedelmi Minisztérium)

Cím:
Na Františku 32,
110 15 Praha 1

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban. Igen

Támogatás száma XS 153/04

Tagállam Cseh Köztársaság

Régió Cseh Köztársaság

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Hátrasorolt kedvezményes hitel

Jogalap Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání

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

Támogatási program hitelek Teljes éves összeg 7,09 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

0,81 millió EUR

A kedvezménye-
zettek becsült
száma alapján
kiszámított
összegről van szó

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke (2)-(6) bekezdésével és 5. cikkével
összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2005.1.1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.31-ig

A támogatás célja kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat A KKV-knak nyújtott állami támogatásra jogosult vala-
mennyi ágazat.

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ipari és Kereskedelmi Minisztérium)

Cím:
Na Františku 32
110 15 Praha 1

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban. Igen
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Támogatás száma XS 155/04

Tagállam Cseh Köztársaság

Régió Cseh Köztársaság

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

bankkölcsönre adott kezesség; tőkebefektetésre nyújtott kezesség, ajánlati
garancia

Jogalap Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání

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

Támogatási program garanciák Évenkénti teljes összeg 24,3 millió EUR

Garantált kölcsönök
(tartalom)

92,3 millió EUR

Egyedi támogatás – kedvezmé-
nyes garanciák

A támogatás teljes
összege

0,04 millió EUR

Akedvezményezett-
ek becsült száma
alapján kiszámított
összegről van szó

Garantált kölcsönök 0,14 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke (2)-(6) bekezdésével és 5. cikkével
összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2005.1.1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.31-ig

A támogatás célja kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat A KKV-knak nyújtott állami támogatásra jogosult vala-
mennyi ágazat.

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ipari és Kereskedelmi Minisztérium)

Cím:
Na Františku 32
10 15 Praha 1

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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