
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

A tagállamok tájékoztatása az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak
nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet értel-

mében engedélyezett állami támogatásokról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/C 84/02)

Támogatás száma XS 156/06

Tagállam Olaszország

Régió Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

1329/1965. törvény („Lex Sabatini”): Támogatások új munkagépek és egyéb, a
termeléshez szükséges gépek beszerzéséhez és bérléséhez

Jogalap Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevola-
zioni di cui alla legge 1329/1965, emanato con decreto del Presidente della
Regione 9 agosto 2006, n. 0244/Pres.

A támogatási program keretében terve-
zett éves kiadás, illetve a vállalkozásnak
nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási program Teljes éves összeg 11,8 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdése és 5.
cikke alapján

Igen

Végrehajtás időpontja 2006.9.29.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

A 70/2001/EK rendelet 10. cikke által megállapított korlátokon belül:
2007.6.30.

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támo-
gatásra jogosult valamennyi ágazat:

— kivéve a közlekedési ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale attività produttive
Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale

Via Trento, 2
I-34123 Trieste

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 157/06

Tagállam Olaszország

Régió Regione Liguria

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Támogatások új szerszámgépek vagy gyártóberendezések beszerzéséhez vagy
lízingeléséhez („Lex-Sabatini”)
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Jogalap – Legge 28 novembre 1965, n. 1329, già approvata dalla Commissione con
lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 Aiuto N 659/A97;

– Deliberazione della Giunta regionale n. 1078 del 17 ottobre 2006, attuativa
della Legge n. 1329/65

A támogatási program keretében terve-
zett éves kiadás, illetve a vállalkozásnak
nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási program Teljes éves összeg: 1,5 millió EUR (1)

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)-(6) bekezdése és 5.
cikke alapján

Igen

Végrehajtás időpontja 2006.11.27.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége: 2006.12.31.
(Amennyiben a 70/01/EK rendelet érvényességi idejét 2006. december 31-én
túl meghosszabbítják, a jelen támogatási program időtartamát hozzáigazítják
az új érvényességi időhöz)

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támo-
gatásra jogosult valamennyi ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Liguria
Assessorato allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Commercio equo
e solidale, Artigianato, Tutela dei consumatori
Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione

Via Fieschi 15
I-16121 Genova

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

(1) A megadott éves kiadás magában foglalja azoknak az azonos jogalappal rendelkező támogatási programoknak az évente rendelkezésre
álló összegét, amelyek különálló mentesítési bejelentések tárgyát képezik, valamint azon azonos jogalappal rendelkező, a kis- és közép-
vállaltoknak szánt támogatási programok évente rendelkezésre álló összegét, amelyek nem a 70/2001/EK rendelet, hanem az
1/2004/EK rendelet alkalmazási körébe tartoznak.

Támogatás száma XS 158/06

Tagállam Olaszország

Régió Regione Liguria

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Könnyítések új szerszámgépek vagy gyártóberendezések beszerzéséhez vagy
lízingeléséhez („Lex-Sabatini” saját váltók kibocsátása nélkül)

Jogalap – Legge 28 novembre 1965, n. 1329, già approvata dalla Commissione con
lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 Aiuto N 659/A97;

– Deliberazione della Giunta regionale n. 1078 del 17 ottobre 2006, attuativa
della Legge n. 1329/65

A támogatási program keretében terve-
zett éves kiadás, illetve a vállalkozásnak
nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási program Teljes éves összeg: 1,5 millió EUR (1)

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)-(6) bekezdése és 5.
cikke alapján

Igen

Végrehajtás időpontja 2006.11.27.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége: 2006.12.31.
(Amennyiben a 70/01/EK rendelet érvényességi idejét 2006. december 31-én
túl meghosszabbítják, a jelen támogatási program időtartamát hozzáigazítják
az új érvényességi időhöz.)
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A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támo-
gatásra jogosult valamennyi ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Liguria
Assessorato allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Commercio equo
e solidale, Artigianato, Tutela dei consumatori
Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione

Via Fieschi 15
I-16121 Genova

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

(1) A megadott éves kiadás magában foglalja azoknak az azonos jogalappal rendelkező támogatási programoknak az évente rendelkezésre
álló összegét, amelyek különálló mentesítési bejelentések tárgyát képezik, valamint azon azonos jogalappal rendelkező, a kis- és közép-
vállaltoknak szánt támogatási programok évente rendelkezésre álló összegét, amelyek nem a 70/2001/EK rendelet, hanem az
1/2004/EK rendelet alkalmazási körébe tartoznak.

Támogatás száma XS 159/06

Tagállam Németországi Szövetségi Köztársaság

Régió Saarland

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Vállalkozások indításához és fejlesztéséhez nyújtott finanszírozás – Saar-vidék

Jogalap §§ 23 u. 44 der LHO des Saarlandes, der hierzu ergangenen Verwaltungs-
vorschriften und des Merkblattes

A támogatási program keretében terve-
zett éves kiadás, illetve a vállalkozásnak
nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási program Teljes éves összeg 1,5 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdése és 5.
cikke alapján

Igen

Végrehajtás időpontja 2007.1.1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége 2007.12.31.

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támo-
gatásra jogosult valamennyi ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerium für Wirtschaft und Arbeit, Referat C/2

Franz-Josef-Röderstr. 17
D-66119 Saarbrücken

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 165/06

Tagállam Németország

Régió Berlin

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Potenciálmaximalizálási tanácsadás KKV-k részére

Jogalap Richtlinien über die Förderung von Potentialberatungen im verarbeitenden
Gewerbe (Grund- und Aufbauberatung)
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A támogatási program keretében terve-
zett éves kiadás, illetve a vállalkozásnak
nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási program Teljes éves összeg
(ERFA + tartományi
forrás)

0,5 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2007.1.1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2007.12.31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

— a teljes feldolgozóipar Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen

Referat III D
Martin-Luther-Str. 105
D-10820 Berlin

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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