
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

értelmében engedélyezett állami támogatásokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/C 198/03)

Támogatás száma XS 166/07

Tagállam Olaszország

Régió Emilia Romagna

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione —

Foncooper — in relazione alle iniziative nella regione Emilia Romagna

Jogalap – Titolo I della legge 27 febbraio 1985 n. 49, modificata con legge 5 marzo
2001 n. 57, art. 12 (G.U. n. 66 del 20 marzo 2001)

– Direttiva del ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato (ora
ministero dello Sviluppo economico) del 9 maggio 2001 (G.U. n. 171 del 25
luglio 2001)

– Deliberazione regionale n. 792 del 4.6.2007

Költségvetés Támogatási
program

Teljes éves összeg 15 millió EUR

Garantált
kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált
kölcsönök

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

Igen,

Nem haladhatja meg a 7,5 %-ot illetve
a 15 %-ot a vállalat méretétől függően.

Amikor a beruházást regionális cé-
lokra irányuló támogatásra jogosult
térségben hajtják végre, a támogatási
intenzitás nem haladhatja meg a regio-
nális célú beruházások felső határát,
amelyet egy a Bizottság által jóváha-
gyott térképen rögzítenek minden
tagállam részére, azonban mindenképp
a 70/2001/EK rendelet 4. cikkének
(3) bekezdésében megjelölt határokon
belül kell maradnia.

A mezőgazdasági termékek feldolgo-
zásának és forgalmazásának ágazatá-
ban a maximális támogatási intenzitás
nem haladhatja meg a támogatha-
tó kiadások 40 %-át a 70/2001/EK
rendelet 4. cikke (7) bekezdésének
d) pontja értelmében

A végrehajtás időpontja 2007.6.12.

Időtartam 2008. december 31-ig
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Célkitűzés Támogatások a szövetkezeti kkv-k részére materiális befektetési projekteknek a
finanszírozási kérelem bemutatása után történő végrehajtásához.

Területek és épületek vásárlásával, építési munkákkal, gépek, berendezések és
létesítmények vásárlásával, korszerűsítésével és átalakításával kapcsolatos támo-
gatható kiadások (HÉA nélküli nettó összege)

Gazdasági ágazat Kis- és középvállalkozások részére
nyújtott támogatásra jogosult vala-
mennyi ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Emilia Romagna — Direzione generale Attività produttive, commercio e
turismo

Viale Aldo Moro, 44
I-40127 Bologna

Egyéb információk Az egyes támogatások maximális összege: 2 millió EUR a támogatható beruhá-
zások 70 %-áig.

A támogatást piaci érték alapján és a kedvezményes kamattal kiszámított vissza-
fizetett részletek közötti különbség alkotja

Támogatás száma XS 167/07

Tagállam Olaszország

Régió Regione Emilia Romagna

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Misura 1.1, azione b — Progetti integrati di impresa — Programma triennale in
materia di attività produttive Regione Emilia Romagna

Jogalap Delibera della giunta regionale n. 791 del 4.6.2007, attuativa della legge
27.10.1994, n. 598 e della legge 28.11.1965 n. 1329

Költségvetés Támogatási program Teljes éves összeg 20 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A programra a támogatási intenzitás 70/2001/EK rendelet 4. cikkének (2) és
(3) bekezdése szerinti felső határ vonatkozik, ennek következtében nem halad-
hatja meg:

– a támogatható kiadások 7,5 %-át a középvállalkozások befektetéseihez,
– a támogatható kiadások 15 %-át a kisvállalkozások befektetéseihez

A végrehajtás időpontja 2007.6.12.

Időtartam Végrehajtás vége: 2008.12.31.

Célkitűzés A kkv-k támogatása annak érdekében, hogy kamattámogatásokkal könnyítsék a
bankok és pénzügyi közvetítők által termékek és eljárások újítási beruházásaihoz
nyújtott finanszírozásokat. Támogatják a gépi berendezések vásárlását, a techno-
lógiai, szervezési, illetve kereskedelmi innovációra, a környezetvédelemre és a
munkahelyi biztonságra irányuló beruházásokat.

A finanszírozás összege a beruházási program 100 %-át is elérheti hét évig
terjedő időszakban, amely két év előtörlesztést foglal magában.

Az intézkedésre vonatkozó egyes kérelmekre adott hozzájárulás semmi esetre
sem haladhatja meg az Európai Unió hatályos jogszabályai által engedélyezett
maximális támogatási intenzitást
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Gazdasági ágazat Az ércbányászat, a gyártási tevékenységek, az elektromos energia, gáz és víz
termelése és elosztása, az építési és a termelési szolgáltatások ágazataiban történő
beruházásokat előmozdító vállalkozások, az Európai Unió hatályos jogszabályai
által meghatározott korlátozásokkal és kizárásokkal

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Emilia Romagna — Direzione generale Attività produttive, commercio e
turismo

Viale Aldo Moro, 44
I-40127 Bologna

Internetcím http://www.incentivi.mcc.it/emilia-romagna

Támogatás száma XS 168/07

Tagállam Olaszország

Régió Piemonte

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione —

Foncooper — in relazione alle iniziative nella regione Piemonte

Jogalap – Titolo I della legge 27 febbraio 1985 n. 49, modificata con legge 5 marzo
2001 n. 57, art. 12 (G.U. n. 66 del 20 marzo 2001),

– Direttiva del ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato (ora
ministero dello Sviluppo economico) del 9 maggio 2001 (G.U. n. 171 del 25
luglio 2001),

– Deliberazione regionale n. 73-14507 del 29.12.2004

Költségvetés Támogatási
program

Teljes éves összeg 8 millió EUR

Garantált
kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált
kölcsönök

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

Igen,

Nem haladhatja meg a 7,5 %-ot illetve
a 15 %-ot a vállalkozás méreteitől
függően.

Amikor a beruházást regionális cé-
lokra irányuló támogatásra jogosult
térségben hajtják végre, a támogatási
intenzitás nem haladhatja meg a regio-
nális célú beruházások felső határát,
amelyet egy a Bizottság által jóváha-
gyott térképen rögzítenek minden
tagállam részére, azonban mindenképp
a 70/2001/EK rendelet 4. cikkének
(3) bekezdésében megjelölt határokon
belül kell maradnia.

A mezőgazdasági termékek feldolgozá-
sának és forgalmazásának ágazatában
a maximális támogatási intenzitás nem
haladhatja meg a támogatható beruhá-
zások 50 %-át a Szerződés 87. cikke
(3) bekezdésének a) pontja szerinti
támogatásra jogosult régiókban, ill. a
támogatható kiadások 40 %-át egyéb
régiókban
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A végrehajtás időpontja 2007.5.11.

Időtartam 2008. december 31-ig

Célkitűzés Támogatások a szövetkezeti kkv-k részére materiális befektetési projekteknek a
finanszírozási kérelem bemutatása után történő végrehajtásához. Területek és
épületek vásárlásával, építési munkákkal, gépek, berendezések és létesítmények
vásárlásával, korszerűsítésével és átalakításával kapcsolatos támogatható kiadások
(HÉA nélküli nettó összege)

Gazdasági ágazat Kis- és középvállalkozások részére
nyújtott támogatásra jogosult vala-
mennyi ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Piemonte — Direzione Formazione professionale e lavoro — Settore
Sviluppo dell'imprenditorialità

Via Magenta, 12
I-10128 Torino

Organo deliberante: „Comitato di Gestione Foncooper — Regione Piemonte”, ai
sensi della convenzione stipulata il 26.6.2000 tra il ministero dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato (ora ministero dello Sviluppo economico) e la
Coopercredito SpA (ora Banca Nazionale del Lavoro SpA, Via Veneto, 119,
I-00187 Roma) e degli atti aggiuntivi stipulati in data 3.5.2002 tra la Regione
Piemonte e la predetta Coopercredito SpA (ora Banca Nazionale del Lavoro SpA)
ed in data 15.11.2005 tra la Regione Piemonte e la Banca Nazionale del Lavoro
SpA

Egyéb információ Az egyes támogatások maximális összege: 2 millió EUR a támogatható beruhá-
zások 70 %-áig.

A támogatást piaci érték alapján és a kedvezményes kamattal kiszámított vissza-
fizetett részletek közötti különbség alkotja

Támogatás száma XS 169/07

Tagállam Olaszország

Régió Regione Liguria

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine uten-
sili o di produzione

Jogalap Deliberazione della giunta regionale n. 615 dell'8 giugno 2007, attuativa della
legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. „legge Sabatini”) e s.m.i.

Költségvetés 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 A tartományi közgyűlés 2007. június 8-i 615. számú határozatának a Liguria
Tartomány Hivatalos Közlönyében történő közzétételét követő napon (**)

Időtartam Végrehajtás vége: 2008.6.30.

(Amennyiben a 70/2001/EK rendelet érvényességi idejét 2008.6.30-án túl
meghosszabbítják, a jelen támogatási program időtartamát hozzáigazítják az új
érvényességi időhöz)
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Célkitűzés Kkv-k támogatása Igen

Gazdasági ágazat Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támoga-
tásra jogosult valamennyi ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Liguria
Assessorato allo Sviluppo economico, industria, commercio, commercio equo e
solidale, artigianato
Dipartimento Sviluppo economico e politiche dell'occupazione

Via Fieschi, 15
I-16121 Genova
Tel. (39) 010 54 854 39 — Fax (39) 010 548 80 99
E-mail: gianni.dellacasa@regione.liguria.it

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Egyéb információ A támogatási programot mind váltóügyi, mind váltó kibocsátása nélküli műve-
letek esetében alkalmazzák hasonló módozatokkal, két azonos jogalappal rendel-
kező jóváhagyottt műszaki nyilvántartólap segítségével

(*) A megjelölt éves kiadás az ugyanazon jogalappal rendelkező, a 70/2001/EK rendelet, illetve az 1857/2006/EK rendelet alkalmazási
körébe tartozó kkv-knak nyújtott program által előirányzott éves kiadás összesítése a mezőgazdasági termékek feldolgozási és forgal-
mazási ágazataita vonatkozóan, a mentességre vonatkozó külön értesítés tárgyát képezve.

(**) A tartományi közgyűlés fentiekben említtett határozatát a Liguria Tartomány Hivatalos Közlönyében teszik közzé, miután a jelen infor-
mációkat elküldték az Európai Bizottságnak.

Támogatás száma XS 171/07

Tagállam Spanyolország

Régió Comunidad de Madrid

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Régimen de ayudas y sistema de gestión del programa «Innoempresa», de apoyo
a la innovación de las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad de
Madrid 2007-2013.

Jogalap Orden no 1755/2007, de 29 de mayo, de la Consejería de Economía e Innova-
ción Tecnológica, por la que se establece el régimen de ayudas y el sistema de
gestión del programa «InnoEmpresa», de apoyo a la innovación de las pequeñas
y medianas empresas de la Comunidad de Madrid 2007-2013 (publicado en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid no 133 del 6 de junio de 2007)

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

Támogatási program Teljes éves összeg 5 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás – Maximum 15 % kisvállalkozás, maximum 7,5 %
középvállalkozás esetében tárgyi eszközbe és
immateriális eszközbe történő befektetéshez.

– Maximum 50 % tanulmányi és konzultációs költ-
ségek esetében.

Az e program szerint nyújtott támogatás össze-
egyeztethetetlen az ugyanazon projekthez nyújtott
más támogatással

Igen

A végrehajtás időpontja 2007.6.7.

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2013.12.31.
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A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi ágazat Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Instituto Madrileño de Desarrollo — IMADE
(Consejería de Economía e Innovación Tecnológica)

C/José Abascal, 57
E-28003 Madrid

Nagy összegű egyedi támogatás Nem

Támogatás száma XS 173/07

Tagállam Olaszország

Régió Marche

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Legge 598/94 — articolo 11: Agevolazioni per investimenti per l'innovazione
tecnologica, la tutela ambientale, l'innovazione organizzativa e commerciale, la
sicurezza sui luoghi di lavoro

Jogalap DGR. 404 del 7.5.2007

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

Teljes összeg: 4 000 000 EUR

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2007.6.1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2008.6.30-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Kis- és középvállalkozások részére
nyújtott támogatásra jogosult vala-
mennyi ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Marche, P. F. Promozione, credito agevolato, finanza innovativa

Via Tiziano, 44
I-60100 Ancona
Tel. (39) 071 806 38 20
www. regione.marche.it e www.incentivi.mcc.it/marche

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 179/07

Tagállam Spanyolország

Régió Castilla y León

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Apoyo a las pymes para la obtención de incentivos fiscales por la realización de
actividades de investigación y desarrollo (I+D) e Innovación Tecnológica (IT)
(línea 4A)
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Jogalap Resolución de 3 de mayo de 2007, del Presidente de la Agencia de Inversiones y
Servicios de Castilla y León, por el que se aprueba la convocatoria, así como las
disposiciones comunes y específicas que la regulan, para la concesión de deter-
minadas subvenciones de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León
para 2007 cofinanciadas con fondos estructurales (línea 4A) (BOCL de
11.5.2007)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 0,5 millió EUR; Tervezett támogatás teljes összege: –

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

Végrehajtás időpontja 2007.5.11.

Időtartam 2008.12.31.

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

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

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León
C/ Duque de la Victoria, no 23
E-47001 Valladolid

Támogatás száma XS 182/07

Tagállam Litvánia

Régió Lietuva

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir
žuvininkystės prioriteto priemones „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skati-
nimas“ veiklos sritys „Žemes ūkio ir artimų ekonomines veiklos sektorių įvairi-
nimas, siekiant įvairiapusio ekonomines veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų
šaltinių“ bei „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“ (pratęsimas XS 113/05)

Jogalap Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymas
Nr. 3D-445 „Dėl gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti pagal
Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros
ir žuvininkystės prioriteto priemones „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skati-
nimas“ veiklos sritis „Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių įvairi-
nimas, siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų
šaltinių“ bei „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“ patvirtinimo (Žin., 2004,
Nr. 121-4457, Nr. 151-5515)“

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. vasario 23 d. įsakymas
Nr. 3D-88 „Dėl Gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2005
metais pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento
(BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių
pritaikymo ir veiklos skatinimas“ veiklos sritis „Žemės ūkio ir artimų ekono-
minės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos
pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių“ bei „Kaimo turizmo ir amatų skati-
nimas“ patvirtinimo (Žin. 2005, Nr. 27-864)“

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 5,18 millió LTL; Tervezett támogatás teljes összege: –

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

Végrehajtás időpontja 2007.6.22.

Időtartam 2008.6.30.
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Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

Gazdasági ágazat Egyéb szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Gedimino pr. 19
LT-01 103 Vilnius

Támogatás száma XS 186/07

Tagállam Egyesült Királyság

Régió All regions in England

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Selective Finance for Investment in England Tier 3 (SFIE-T3)

Jogalap Industrial Development Act 1982

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 12 millió GBP; Tervezett támogatás teljes összege: –

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

Végrehajtás időpontja 2007.1.1.

Időtartam 2007.12.31.

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

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

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Department of Trade and Industry
1 Victoria Street
London SW1H 0ET
United Kingdom

Támogatás száma XS 187/07

Tagállam Németország

Régió Freistaat Sachsen

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft
zur Integrierten Ländlichen Entwicklung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie
Integrierte Ländliche Entwicklung — RL ILE/2007)

Jogalap Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen

Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20.9.2005 über die Förderung
der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) (ABl. EU L 277 S. 1),
zuletzt geändert durch Art. 2 der Verordnung (EG) Nr. 2012/2006 des Rates
vom 29.12.2006 (ABl. EG L 384 S. 12) unter Berücksichtigung des von der
Europäischen Kommission genehmigten Entwicklungsprogramms für den ländli-
chen Raum für den Freistaat Sachsen 2007 bis 2013 (EPLR)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 15 millió EUR; Tervezett támogatás teljes összege: –
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Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja 2007.8.1.

Időtartam 2013.12.31.

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

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

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Staatliche Ämter für Ländliche Entwicklung (ALE):

ALE Kamenz
Garnisonsplatz 9
D-01917 Kamenz
Poststelle.ALE-Kamenz@smul.sachsen.de
http://www.smul.sachsen.de

ALE Wurzen
Lüptitzer Straße 39
D-04808 Wurzen
Poststelle.ALE-Wurzen@smul.sachsen.de
http://www.smul.sachsen.de

ALE Oberlungwitz
Erlbacher Straße 4
D-09353 Oberlungwitz
Poststelle.ALE-Oberlungwitz@smul.sachsen.de
http://www.smul.sachsen.de

Támogatás száma XS 188/07

Tagállam Németország

Régió Freistaat Sachsen

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft
zur Förderung der Land- und Ernährungswirtschaft

im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum im Freistaat
Sachsen (Förderrichtlinie Land- und Ernährungswirtschaft — RL LuE/2007)

Jogalap Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen

Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20.9.2005 über die Förderung
der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) (ABl. EG L 277 S. 1),
zuletzt geändert durch Art. 2 der Verordnung (EG) Nr. 2012/2006 des Rates
vom 29.12.2006 (ABl. EG L 384 S. 12) unter Berücksichtigung des von der
Europäischen Kommission genehmigten Entwicklungsprogramms für den ländli-
chen Raum für den Freistaat Sachsen 2007 bis 2013 (EPLR)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 3,2 millió EUR; Tervezett támogatás teljes összege: –

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

Végrehajtás időpontja 2007.8.1.

Időtartam 2013.12.31.

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

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

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Landesanstalt für Landwirtschaft
Söbrigener Str. 3a
D-01326 Dresden
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Támogatás száma XS 189/07

Tagállam Olaszország

Régió Lombardia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Contributi alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) per il sostegno
dell'innovazione e dell'imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese

Jogalap Legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese
e per il territorio della Lombardia»

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 6 millió EUR; Tervezett támogatás teljes összege: –

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

Végrehajtás időpontja 2007.7.16.

Időtartam 2008.6.30.

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

Gazdasági ágazat Egyéb szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Giunta regionale della Lombardia
Via F. Filzi, 22
I-20124 Milano

Támogatás száma XS 190/07

Tagállam Spanyolország

Régió Regiones comprendidas en el apartado 3, letra a), del Tratado CE

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Creación y Consolidación de Centros Tecnológicos «Programa CREA»

Jogalap Orden ITC/2040/2007, de 4 de julio

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 2,2 millió EUR; Garantált kölcsönök: 2 millió EUR

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

Végrehajtás időpontja 2007.9.10.

Időtartam 2013.12.31.

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

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

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
C/María de Molina 50, 2a planta
E-28006 Madrid
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Támogatás száma XS 192/07

Tagállam Csehország

Régió Regiony soudržnosti NUTS II Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severový-
chod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Operační program Podnikání a inovace 2007–2013

Podprogram Progres

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

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvi-
sejících zákonů

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 670 millió CZK; Tervezett támogatás teljes összege: –

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

Végrehajtás időpontja 2007.7.2.

Időtartam 2008.12.31.

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

Gazdasági ágazat Feldolgozóipar vagy szintetikus szálak, gépjárműipar, egyéb feldolgozóipar, szál-
lítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
CZ-110 15 Praha 1

Támogatás száma XS 193/07

Tagállam Csehország

Régió NUTS II Jihovýchod

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Regionální hospodářská komora Brno

Jogalap Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla

Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87
a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům, ve znění
nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás

Költségvetés Tervezett éves kiadás: –; Tervezett támogatás teljes összege: 0,071 millió EUR

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

Végrehajtás időpontja 2007.6.1.

Időtartam 2007.11.30.

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

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

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
CZ-110 15 Praha 1
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