
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 249/09)

Támogatás száma XS 194/07

Tagállam Spanyolország

Régió Galicia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

IN016: Ayudas financieras a la inversión de las pymes

Jogalap Resolución de 21 de mayo de 2007 (DOG no 101, de 28 de mayo de 2007) por
la que se da publicidad al convenio de apoyo financiero a las inversiones de las
pequeñas y medianas empresas de Galicia financiadas por el Instituto Gallego de
Promoción Económica (Igape), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las enti-
dades financieras

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege

Támogatási program Teljes éves összeg

2007 696 000 EUR

2008 1 137 000 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 2007.5.29.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2013.12.31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

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

Igen

(A határokon átnyúló tevé-
kenységet folytató vállala-
toknak szóló támogatás)

Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

(ICO-KKV és növekedés
támogatási program)

Egyéb feldolgozóipar Igen

Egyéb szolgáltatások Igen
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

A támogatás odaítéléséért az Igape vezérigazgatója a felelős

Instituto Gallego de Promoción Económica
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n
E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 195/07

Tagállam Spanyolország

Régió Galicia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

IG103: Proyectos de inversión tecnológica de las pymes entre 100 000 y
600 000 EUR de gastos subvencionables

Jogalap Resolución de 9 de marzo de 2007 (DOG no 59, de 23 de marzo) por la que se
da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de
Promoción Económica (Igape) que aprueba las bases reguladoras de los incen-
tivos económicos del Igape y se procede a la convocatoria de determinadas líneas
de ayuda.

Resolución de 28 de mayo de 2007 (DOG no 107, de 5 de junio) por la que se
procede a la convocatoria de esta línea de ayudas

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege

Támogatási program Teljes éves összeg

2007 1 500 000 EUR

2008 3 000 000 EUR

2009 800 000 EUR

Garantált kölcsönök —

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

—

Garantált kölcsönök —

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2007.9.3.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2013.12.31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

Egyéb feldolgozóipar Igen

Szállítási szolgáltatások Igen

Egyéb szolgáltatások Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

A 3 000 000 EUR-t elérő vagy annál alacsonyabb összegű támogatások odaítélé-
sében az Igape vezérigazgatója, míg a 3 000 000 EUR összeget meghaladóak
esetében az Igape elnöke az illetékes

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n
E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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Támogatás száma XS 196/07

Tagállam Spanyolország

Régió Galicia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

IG104: Proyectos dirigidos a mejorar la organización de las pymes mediante la
consultoría de proceso e implantación de herramientas de gestión y cuadros de
mando con un gasto subvencionable superior a 30 000 EUR y hasta
200 000 EUR

Jogalap Resolución de 9 de marzo de 2007 (DOG no 59, de 23 de marzo) por la que se
da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de
Promoción Económica (Igape) que aprueba las bases reguladoras de los incen-
tivos económicos del Igape y se procede a la convocatoria de determinadas líneas
de ayuda.

Resolución de 28 de mayo de 2007 (DOG no 107, de 5 de junio) por la que se
procede a la convocatoria de esta línea de ayudas

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás
összege

Támogatási program Teljes éves összeg

2007 1 000 000 EUR

2008 1 500 000 EUR

Garantált kölcsönök —

Egyedi támogatás Teljes összeg —

Garantált kölcsönök —

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2007.9.3.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2013.12.31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

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

Igen

(kivéve a mezőgazdasági,
állattenyésztési és halászati
termékek előállítását és
nagykereskedelmét)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

A 3 000 000 EUR-t elérő vagy annál alacsonyabb összeg támogatások odaítélé-
sében az Igape vezérigazgatója, míg a 3 000 000 EUR összeget meghaladóak
esetében az Igape elnöke az illetékes

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n
E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 198/07

Tagállam Spanyolország

Régió Galicia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

IG108: Ayudas a proyectos de diagnosis, elaboración de estudios e implantación
de medidas
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Jogalap Resolución de 9 de marzo de 2007 (DOG no 59, de 23 de marzo) por la que se
da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de
Promoción Económica (Igape) que aprueba las bases reguladoras de los incen-
tivos económicos del Igape y se procede a la convocatoria de determinadas líneas
de ayuda.

Resolución de 10 de abril de 2007 (DOG no 74, de 17 de abril) por la que se
procede a la convocatoria de esta línea de ayudas

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege

Támogatási program Teljes éves összeg

2007 200 000 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 2007.6.1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2013.12.31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

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

Igen

(Kivéve az Európai Közös-
séget létrehozó szerződés
I. mellékletében említett
termékek előállítását, feldol-
gozását és értékesítését)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

A 3 000 000 EUR-t elérő vagy annál alacsonyabb összegű támogatások odaítélé-
sében az Igape vezérigazgatója, míg a 3 000 000 EUR összeget meghaladóak
esetében az Igape elnöke az illetékes

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n
E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 199/07

Tagállam Spanyolország

Régió Galicia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

IG109: Proyectos de diseño

Jogalap Resolución de 9 de marzo de 2007 (DOG no 59, de 23 de marzo) por la que se
da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de
Promoción Económica (Igape) que aprueba las bases reguladoras de los incen-
tivos económicos del Igape y se procede a la convocatoria de determinadas líneas
de ayuda.

Resolución de 10 de abril de 2007 (DOG no 74, de 17 de abril) por la que se
procede a la convocatoria de esta línea de ayudas

Az intézkedés típusa Támogatási program
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Költségvetés Tervezett éves kiadás: 0,2 millió EUR; tervezett támogatás teljes összege: –

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

Végrehajtás időpontja 2007.6.1.

Időtartam 2013.12.31.

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

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

(kivéve az Európai Közösséget létrehozó szerződés I. mellékletében említett
termékek előállítását, feldolgozását és értékesítését)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

A 3 000 000 EUR-t elérő vagy annál alacsonyabb összegű támogatások odaítélé-
sében az Igape vezérigazgatója, míg a 3 000 000 EUR összeget meghaladóak
esetében az Igape elnöke az illetékes.

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n
E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
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