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Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning
(EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget
på statligt stöd till små och medelstora företag
(2005/C 321/11)
(Text av betydelse för EES)

Stödnr:

XS 15/03

Medlemsstat

Grekland

Region

Samtliga regioner (13)

Stödordningens namn eller namn på
företag som erhåller enskilt stöd

Stöd till åtgärder för små och medelstora företag i samband med de regionala
företagsprogrammen inom tredje gemenskapsstödramen 2000–2006:
”Främjande av små och medelstora turistföretags konkurrenskraft”

Rättslig grund

Άρθρο 35 του Νόµου 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α, 17.5.2002)

Stödordningens beräknade utgifter
per år eller totalt enskilt företagsstöd

Åtgärderna planeras att starta i februari 2003 och utlysas under programperioden för de regionala företagsprogrammen 2000–2006. Den offentliga kostnaden för samtliga ansökningsomgångar beräknas uppgå till 150 000 000 EUR

Högsta tillåtna stödnivå

Stöd i samband med de regionala företagsprogrammen 2000–2006 (stöden
överensstämmer med den godkända regionalstödskartan och förordning (EG)
nr 70/2001 om stöd till små och medelstora företag och uttrycks i nettobidragsekvivalenter. För vissa regioner medges utöver de högsta stödnivåerna också
extra stöd på 15 % enligt artikel 4.3 b i förordning (EG) nr 70/2001, vilket
omfattar samtliga grekiska regioner i enlighet med artikel 87.3 a i EGfördraget).
Stödnivåer:
— Atttika, länet Thessaloniki: 35 %
— Mellersta Makedonien (förutom länet Thessaloniki), Thessalien, Västra Grekland, Grekiska fastlandet, Kreta: 40 %
— Nordegeiska öarna, Sydegeiska öarna, landets samtliga öar utom Kreta, Peloponessos, Ipiros, Västra Makedonien, Östra Makedonien och Trakien samt
distriktet Trizinia i Atttika: 45%
Anmärkning:
1. Samtliga öar i regionerna omfattas av stödnivån 45 %.
2. Främjandet av små och medelstora företags konkurrenskraft och innovativa
verksamhet i samband med de regionala företagsprogrammen inom turistsektorn avser följande:
—
—
—
—
—

modernisering av turistrum
modernisering av förvaltning
kvalitetssäkring
utveckling av innovativ verksamhet
nya företag förutses endast i samband med gemensamma åtgärder

Datum för genomförande

Stöd beviljas från och med februari 2003

Stödordningens varaktighet

31.12.2006, med reservation för att EU kan komma att förlänga stödperioden

Stödets syfte

Syftet är att stödja små och mycket små turistföretag i enlighet med kommissionens rekommendation av den 3 april 1996, i samband med de regionala företagsprogrammen inom tredje gemenskapsstödramen 2000–2006, för främjande
av konkurrenskraft och innovativ verksamhet genom projekt som stärker företagens livskraft och bevarar arbetstillfällen samt skapar eller säkrar nya arbetstillfällen

16.12.2005

16.12.2005

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Ekonomisk sektor (eller sektorer)

Turistföretag (ΝΑCE 55.1, 55.2,60.23, 63.3,63.4, 74.84, 92.61,93.04 )
— Hotell
— Campingplatser
— Möblerade rum till uthyrning
— Möblerade lägenheter till uthyrning
— Andra turistföretag:
— Drift av turistanläggningar

Den beviljande myndighetens namn
och adress

Ministry of Economy and Finance and Regional Authorities (13)
Nikis 5-7, GR-101 80 Aten

Övriga upplysningar

Stödet per investering beräknas inte överskrida 200 000 EUR och beräknas i
genomsnitt uppgå till 100 000 EUR
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