
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 130/06)

Támogatás száma XS 148/07

Tagállam Ausztria

Régió Vorarlberg

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban része-
sülő vállalkozás neve

Wirtschaftsförderungsprogramm 2007-2013

Jogalap KMU-Gruppenfreistellungsverordnung, Wirtschaftsförderungsprogramm 2007-
2013, Vorarlberg

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 4,1 millió EUR; Tervezett támogatás teljes összege: –

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

Végrehajtás időpontja 2007.5.16.

Időtartam 2008.6.30.

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

Gazdasági ágazat Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásra jogosult valamennyi
ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung VIa,
Allgemeine Wirtschaftsangelegenheiten
Römerstraße 15
A-6900 Bregenz

Támogatás száma XS 150/07

Tagállam Szlovákia

Régió Všetky regióny Slovenskej republiky (Západné, Stredné, Východné Slovensko
a Bratislava)

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban része-
sülő vállalkozás neve

Schéma štátnej pomoci poskytovanej formou odpustenia povinnosti zaplatiť
penále alebo zníženia penále podľa § 240 ods. 3 a 241 ods. 3 v spojení s § 277
ods. 2 a § 277a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona
č. 721/2004 Z. z. – poskytovanie štátnej pomoci malým a stredným podnika-
teľom
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Jogalap Ustanovenie § 240 ods. 3 a § 241 ods. 3 v spojení s ustanovením § 277a zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z.;

Ustanovenie § 5 ods. 2 písm. b) zákona 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci;

Metodické usmernenie Sociálnej poisťovne č. 30/2005;

Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na
štátnu pomoc malým a stredným podnikom, zverejnené v Úradnom vestníku ES
L 10, 13.1.2001, s. 33), v znení nariadenia Komisie (ES) č. 364/2004, ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 vzhľadom na rozšírenie jeho pôsobnosti
na pomoc na výskum a vývoj (uverejnené v Úradnom vestníku EÚ L 63,
28.2.2004, s. 22), nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov
87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace
v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001
(uverejnené v Úradnom vestníku EÚ L 358, 16.12.2006 s. 3), nariadenia Komisie
(ES) č. 1976/2006, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Komisie (ES)
č. 2204/2002, (ES) č. 70/2001 a (ES) č. 68/2001, pokiaľ ide o predĺženie obdobia
ich uplatňovania uverejnené v Úradnom vestníku EÚ L 368, 23.12.2006, s. 85)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 600 millió SKK; Tervezett támogatás teljes összege: –

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

Végrehajtás időpontja 2007.5.1.

Időtartam 2008.6.30.

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

Gazdasági ágazat Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásra jogosult valamennyi
ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29. augusta č. 8-10
SK-813 63 Bratislava
www.socpoist.sk

Támogatás száma XS 151/07

Tagállam Szlovénia

Régió Slovenija

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban része-
sülő vállalkozás neve

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2007-2013, majhna in srednje velika podjetja

Jogalap Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2007-2013:

ukrep 1.3.1 – Vavčersko svetovanje (za delujoča podjetja)

http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/

DPK/Program_ukrepov__koncno_06.03.07.pdf

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 3 millió EUR; Tervezett támogatás teljes összege: –

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)-(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban
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Végrehajtás időpontja 2007.4.26.

Időtartam 2013.12.31.

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

Gazdasági ágazat Gépjárműipar; Egyéb feldolgozóipari tevékenység; Egyéb szolgáltatás

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministrstvo za gospodarstvo
Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost
Kotnikova 5
SLO-1000 Ljubljana
(386-1) 478 33 11
gp.mg@gov.si

Támogatás száma XS 152/07

Tagállam Ausztria

Régió Kärnten

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban része-
sülő vállalkozás neve

Richtlinie für die Übernahme von Ausfallsbürgschaften durch das Land Kärnten
für Offensivmaßnahmen für KMU

Jogalap § 1 des Kärntner Wirtschaftsförderungsgesetzes LGBl.Nr.6/1993 i.d.F.59/2006,
Richtlinie für die Übernahme von Ausfallsbürgschaften durch das Land Kärnten
für Offensivmaßnahmen für KMU; der Beschluss des Kärntner Landtages im Hinb-
lick auf die Haftungsermächtigung ist noch einzuholen

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 1,5 millió EUR; Tervezett támogatás teljes összege: –

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

Végrehajtás időpontja 2007.5.1.

Időtartam 2008.6.30.

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

Gazdasági ágazat Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásra jogosult valamennyi
ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 4, Finanzen, Wirtschaft, Wohnungs-
und Siedlungswesen
Arnulfplatz 1
A-9020 Klagenfurt
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