
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 119/06)

A támogatás száma XS 25/08

Tagállam Cseh Köztársaság

Régió NUTS II Severovýchod, Moravskoslezský, Střední Morava

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Cíl: Evropská územní spolupráce Česká republika–Polsko 2007–2013;
Prioritní osa 3; Podpora spolupráce místních společenství

Jogalap Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadások, illetve a vállal-
kozásnak nyújtott egyedi támogatás
teljes összege

Támogatási program Teljes éves összeg 184,469 millió CZK

Garantált kölcsönök —

Egyedi támogatás Teljes összeg —

Garantált kölcsönök —

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

Igen
A Cseh Köztársaságban
legfeljebb 40 % + 15 % a
tárgyi beruházások
esetében és legfeljebb
50 % a nem beruházási
projektek esetében
Lengyelországban 50 % +
15 % a tárgyi beruhá-
zások esetében és legfel-
jebb 50 % a
nem beruházási projektek
esetében

Végrehajtás időpontja 2008.1.14.

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 támoga-
tásra jogosult valamennyi ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské nám. 6
CZ-110 15 Praha 1

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 26/08

Tagállam Cseh Köztársaság

Régió NUTS II Severovýchod, Moravskoslezský, Střední Morava

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Cíl: Evropská územní spolupráce Česká republika–Polsko 2007–2013;
Prioritní osa 2; Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovní ruch
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Jogalap Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 255,416 millió CZK

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban:
A Cseh Köztársaságban legfeljebb 40 % + 15 % a tárgyi beruházások esetében és
legfeljebb 50 % a nem beruházási projektek esetében
Lengyelországban 50 % + 15 % a tárgyi beruházások esetében és legfeljebb
50 % a nem beruházási projektek esetében

Végrehajtás időpontja 2008.1.14.

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

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské nám. 6
CZ-110 15 Praha 1

Támogatás száma XS 27/08

Tagállam Cseh Köztársaság

Régió NUTS II Severovýchod, Moravskoslezský, Střední Morava

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Cíl: Evropská územní spolupráce Česká republika–Polsko 2007–2013;
Prioritní osa 1; Posilování dopravní dostupnosti, ochrana ŽP a prevence rizik

Jogalap Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 227,042 millió CZK

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban:
A Cseh Köztársaságban legfeljebb 40 % + 15 % a tárgyi beruházások esetében és
legfeljebb 50 % a nem beruházási projektek esetében
Lengyelországban 50 % + 15 % a tárgyi beruházások esetében és legfeljebb
50 % a nem beruházási projektek esetében

Végrehajtás időpontja 2008.1.14.

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

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské nám. 6
CZ-110 15 Praha 1
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Támogatás száma XS 51/08

Tagállam Franciaország

Régió —

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Dispense de réintégration de la fraction des loyers excédentaires à l'occasion de
la levée d'option d'achat d'immeubles neufs à usage industriel et commercial pris
en location par un contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins 15 ans

Jogalap Article 239 sexies D du code général des impôts

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: Nem számszerűsíthető

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

Végrehajtás időpontja 2007.1.1.

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

Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
139, rue de Bercy
F-75012 Paris

Támogatás száma XS 56/08

Tagállam Olaszország

Régió Piemonte

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

L.r. 34/2004: «Contratto di insediamento e sviluppo» (*)

Jogalap L.r. 34/2004
Determinazione Dirigenziale n. 25 del 14 febbraio 2008

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

Támogatási program Éves összeg Összesen 50 mil-
lió EUR (**)

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2008.2.14. (***)

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége 2008.12.31.

A támogatás célja Kis- és középvállalkozás támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támoga-
tásra jogosult valamennyi ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Direzione delle attività produttive

Via Pisano, 6
I-Torino
Tel. (39) 01 14 32 14 61
Fax (39) 01 14 32 34 83
direzioneA16@regione.piemonte.it

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

(*) A „Contratto di insediamento e sviluppo” intézkedés különféle olyan jogalapokra támaszkodik, amelyek állami támogatással kapcsola-
tosak (mentesítés a 70/2001/EK rendelet, módosításai és kiegészítései alól; kutatási, fejlesztési és innovációs keret. Az 1628/2006/EK
rendelet): a jelen mentességi űrlap kizárólag a kis- és középvállalkozások beruházásaira nyújtott támogatásról szóló részre vonatkozik
(ideértve a Piemont régió azon területein található vállalkozások többlettámogatásait is, amelyek a 87. cikk (3) bekezdés c) pontja alá
tartoznak, és az N 324/07 Olaszország állami támogatás – 2007–2013 közötti regionális támogatási térképen fel lettek tüntetve).

(**) Megjegyzés: az összeg irányérték, amely a teljes „Contratto di insediamento” intézkedésre vonatkozik.
(***) A dátum a Determinazione Dirigenziale közzétételének napját jelöli: a támogatást ténylegesen 2008. márciusától kezdik folyósítani.
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