
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)

(2008/C 36/06)

Támogatás száma XS 234/07

Tagállam Olaszország

Régió Umbria

A támogatási program megnevezése Pacchetti Integrati di Agevolazioni (PIA) finalizzati alla competitività e
all'innovazione del sistema produttivo. Fondo unico regionale per le attività
produttive. POR FERS 2007-2013 Asse I-Asse III

Jogalap Deliberazione della Giunta regionale del 9.7.2007 n. 1163

A támogatási program tervezett éves
költsége

20 000 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás a) Beruházások

Kisvállalkozások: 15 % bruttó támogatástartalom a támogatható beruházások
összege esetében. Az Umbria régióban elhelyezkedő, a Szerződés 87. cikke
(3) bekezdésének c) pontja szerinti támogatott területeken található kisvállal-
kozások esetében a bruttó támogatástartalom 20 % a támogatható beruhá-
zási költségek esetében (kevesebb, mint a regionális állami támogatásra
vonatkozó, jelenleg hatályos iránymutatásban engedélyezett legmagasabb
összeg).

Középvállalkozások: 7,5 % bruttó támogatástartalom a támogatható beruhá-
zások összege esetében. Az Umbria régióban elhelyezkedő, a Szerződés
87. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti támogatott területeken található
középvállalkozások esetében a bruttó támogatástartalom 10 % a támogatható
beruházási költségek esetében (kevesebb, mint a regionális állami támogatásra
vonatkozó, jelenleg hatályos iránymutatásban engedélyezett legmagasabb
összeg).

b) Tanácsadás és más szolgáltatások, illetve tevékenységek

Kis- és középvállalkozások: 50 % bruttó támogatástartalom a támogatható
költségek esetében.

c) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Kis- és középvállalkozások: támogatás a projekt támogatható és a kísérleti
fejlesztésnek megfelelő költségek 35 %-a erejéig.

Kis- és középvállalkozások: támogatás a projekt támogatható és az ipari kuta-
tási tevékenységnek megfelelő költségek 60 %-a erejéig.

Az Umbria régióban elhelyezkedő, a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének
c) pontja szerinti támogatott területeken található KKV-k esetében a támo-
gatás összege 5 %-kal növekszik

Végrehajtás időpontja 2007.7.18.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2008.6.30.
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A támogatás célja A termelési és ipari tevékenységet végző kézműves és ipari vagy termelési és
szolgáltatási KKV-k azon beruházásainak támogatása amelyek a következőkből
legalább két projektelemet tartalmaznak:

A. – INNOVÁCIÓS BERUHÁZÁSOK, amelyek a következőket tartalmazzák:

A.I: Termékek vagy eljárások innovációjára irányuló, immateriális
javakba történő beruházások

A.II: Beruházás kutatási és fejlesztési laboratóriumok

A.III: Beruházások az információs és kommunikációs technológiákba.

B. – TANÁCSADÁS ÉS MÁS SZOLGÁLTATÁSOK, ILLETVE TEVÉKENY-
SÉGEK, amelyek a következőket tartalmazzák:

B.I: Szaktanácsadási szolgáltatások

B.II: Az információs és kommunikációs technológiákra vonatkozó
szaktanácsadások

B.III: Tanúsítások.

C. – IPARI KUTATÁS ÉS KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS

Az 598/94. sz. törvény 11. cikke értelmében finanszírozásra jogosult
ipari kutatási és kísérleti fejlesztési projektek

Érintett gazdasági ágazat A TÁMOGATHATÓ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA – ATECO 2002

D szakasz – feldolgozóipari tevékenységek – a következők kivételével:

– Dohányipar – 16. osztály: ki van zárva a dohánytermelés és a dohány első
feldolgozása, amelyek az EK-Szerződés 1. melléklete értelmében elsődleges
mezőgazdasági termékek termelése körébe tartoznak.

– Kokszgyártás: a teljes 23.1. csoport.
– Műszálgyártás: a teljes 24.70. osztály.
– Acélgyártás: a teljes 27.10. osztály, valamint a 27.22.1. és 27.22.2. kategóriák

(a 406,4 mm átmérőnél nagyobb átmérőjű csövekre korlátozva).
– Hajógyártás és hajójavítás: a 35.11.1. és 35.11.3. kategóriák.

K szakasz – „ingatlantevékenység, bérbeadás, informatikai, kutatási, valamint
egyéb szakmai és vállalkozói tevékenységek” a 72. és 74. szakaszra (a
74.3. osztályra, a 74.81.2. kategóriára, a 74.82. és a 74.86. osztályokra, vala-
mint a 74.87.5. kategóriára) korlátozva.

O szakasz – egyéb köz-, szociális és személyi szolgáltatások, a 90. szakaszra,
a 92. szakaszban a 92.11. kategóriára, valamint a 93. szakaszra (csak a
93.01.1. kategóriára) korlátozva.

TOVÁBBI KORLÁTOZÁSOK

Semmilyen esetben nem részesülhetnek támogatásban az érvényben lévő közös-
ségi szabványok szerint tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek
előállítására irányuló kezdeményezések

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione dell'Umbria — Giunta regionale — Direzione regionale Sviluppo
economico, istruzione, formazione e lavoro — Servizio Politiche di sostegno alle
imprese — Servizio Politiche per l'offerta pubblica di servizi alle imprese e diffu-
sione della innovazione e della ricerca
Via Mario Angeloni, 61
I-06100 Perugia

Támogatás száma XS 235/07

Tagállam Olaszország

Régió Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
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A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Finanziamenti agevolati alle imprese artigiane a sostegno degli investimenti
aziendali

Jogalap Decreto del presidente della Regione n. 0131/2003 (già comunicato in esen-
zione XS 111/03) e successive modifiche e integrazioni (già comunicate in esen-
zione XS 55/07)

Decreto del presidente della Regione n. 0176/Pres. del 13 giugno 2007, che
approva modifiche e integrazioni al DPREG 0272/2005 (Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano),
con particolare riferimento al titolo II, capo III (Finanziamenti agevolati per
sostenere gli investimenti aziendali) (oggetto della presente comunicazione)

A támogatási program keretében terve-
zett éves kiadás, illetve valamely vállal-
kozásnak nyújtott egyedi támogatás
teljes összege

Támogatási program Teljes éves összeg 3 millió EUR

Garantált kölcsön —

Egyedi támogatás A támogatás teljes összege —

Garantált kölcsön —

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2007.6.28.

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2008.12.31-ig

A támogatás célja Támogatás KKV-knak Igen

Érintett gazdasági ágazatok Meghatározott ágazatokra korlátozott támogatás Igen

Gépjárműipar Igen

Egyéb feldolgozóipar Igen

– Mezőgazdasági termékek feldolgozása és
forgalmazása

Igen

– Minden szolgáltatás Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Attività produttive
Servizio Sostegno e promozione comparto produttivo artigiano
Via Trento, 2
I-34132 Trieste

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 238/07

Tagállam Olaszország

Régió Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Legge 1329/1965 „Sabatini” — Agevolazioni per l'acquisto o la locazione finan-
ziaria di nuove macchine utensili o di produzione
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Jogalap Legge 1329/1965 „Sabatini”

Decreto del presidente della Regione 0244/2006 (già comunicato in esenzione
XS 156/2006)

Decreto del presidente della Regione 0178/Pres. del 18 giugno 2007 che
approva modifiche ed integrazioni al DPREG 0244/2006 recante „Regolamento
concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla
legge 1329/1965” (oggetto della presente comunicazione)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 35 millió EUR

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

Végrehajtás időpontja 2007.7.1.

Időtartam 2008.12.31.

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

Gazdasági ágazat Gépjárműipar, Egyéb feldolgozóipar, Mezőgazdasági termékek feldolgozása és
forgalmazása, Pénzügyi szolgáltatások, Egyéb szolgáltatások

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-34132 Trieste

Támogatás száma XS 312/07

Tagállam Olaszország

Régió Sicilia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Misura 123 — Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
(trasformazione e commercializzazione dei prodotti allegato I in prodotti fuori
allegato I)

Jogalap PSR Sicilia 2007/2013 — articolo 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005

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

Támogatási program Teljes éves összeg 8,6 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdése alapján Igen

A támogatható beruhá-
zási költségek legfel-
jebb 50 %-a

Végrehajtás időpontja 2008.1.1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2013.12.31-ig, figyelemmel a 2008. június 30-án hatályát vesztő 70/2001/EK
rendeletet felváltó új mentességi rendelet hatályba lépésére, ami a támogatási
program esetleges felülvizsgálatát vagy módosítását vonhatja magával, annak
érdekében, hogy a program az új jogszabálynak megfeleljen

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen
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Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

Élelmiszeripar

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Siciliana — Assessorato Agricoltura e foreste — Dipartimento Inter-
venti strutturali
Viale Regione Siciliana (angolo via Leonardo da Vinci)
I-90145 Palermo
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