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24.10.2006

Κατευθυντήριες γραµµές για τις εθνικές περιφερειακές ενισχύσεις 2007-2013 (1) — Χάρτης εθνικών
περιφερειακών ενισχύσεων: Σλοβενία, ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας, Ουγγαρία, Πολωνία
(2006/C 256/03)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
N434/06 — ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Χάρτης εθνικών περιφερειακών ενισχύσεων 1.1.2007-31.12.2013
(εγκριθείς από την Επιτροπή στις 13.9.2006)
Κωδικός περιφέρειας

Ονοµασία περιφέρειας

Ανώτατο όριο επενδυτικών περιφερειακών ενισχύσεων (1)
(µε εφαρµογή για τις µεγάλες επιχειρήσεις)

1. Περιφέρειες επιλέξιµες δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης ΕΚ έως τις 31.12.2013
SI00

Slovenia

30 %

(1) Για τα επενδυτικά σχέδια µε επιλέξιµες δαπάνες που δεν υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ, το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 10 εκατοστιαίες
µονάδες, για τις µεσαίες επιχειρήσεις, και κατά 20 εκατοστιαίες µονάδες για τις µικρές επιχειρήσεις, κατά τον ορισµό που δίδεται στη σύσταση
που εξέδωσε η Επιτροπή στις 6 Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124
της 20.5.2003, σ. 36). Για τα µεγάλα επενδυτικά σχέδια µε επιλέξιµες δαπάνες που υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ, το όριο αυτό υπόκειται
σε αναπροσαρµογή σύµφωνα µε την παράγραφο 67 των κατευθυντήριων γραµµών για τις εθνικές περιφερειακές ενισχύσεις της περιόδου
2007-2013.

N469/06 — ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

Χάρτης εθνικών περιφερειακών ενισχύσεων 1.1.2007-31.12.2013
(εγκριθείς από την Επιτροπή στις 13.9.2006)
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS ΙΙ)
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS IΙΙ)

Ανώτατο όριο επενδυτικών ενισχύσεων (1)
(µε εφαρµογή για τις µεγάλες επιχειρήσεις)

1. Περιφέρειες επιλέξιµες δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης ΕΚ, για την περίοδο
1.1.2007-31.12.2013
SK02

Západné Slovensko

40 %

SK03

Stredné Slovensko

50 %

SK04

Východné Slovensko

50 %

2. Περιφέρειες επιλέξιµες για µεταβατική κάλυψη δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης
ΕΚ, για την περίοδο 1.1.2007-1.12.2008
SK01

Bratislavský kraj
LAU1-102 Okres Bratislava II

10 %

LAU1-103 Okres Bratislava III

10 %

LAU1-104 Okres Bratislava IV

10 %

LAU2-529435 Bratislava-mestská časť Čunovo

10 %

LAU2-529443 Bratislava-mestská časť Jarovce

10 %

LAU2-529494 Bratislava-mestská časť Rusovce

10 %

LAU1 – 106 Okres Malacky

10 %

LAU1 – 108 Okres Senec

10 %

(1) Για τα επενδυτικά σχέδια µε επιλέξιµες δαπάνες που δεν υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ, το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 10 εκατοστιαίες
µονάδες, για τις µεσαίες επιχειρήσεις, και κατά 20 εκατοστιαίες µονάδες για τις µικρές επιχειρήσεις, κατά τον ορισµό που δίδεται στη σύσταση
που εξέδωσε η Επιτροπή στις 6 Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124
της 20.5.2003, σ. 36). Για τα µεγάλα επενδυτικά σχέδια µε επιλέξιµες δαπάνες που υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ, το όριο αυτό υπόκειται
σε αναπροσαρµογή σύµφωνα µε την παράγραφο 67 των κατευθυντήριων γραµµών για τις εθνικές περιφερειακές ενισχύσεις της περιόδου
2007-2013.

(1) ΕΕ C 54, 4.3.2006, σ. 13.
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N487/06 — ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Χάρτης εθνικών περιφερειακών ενισχύσεων 1.1.2007-31.12.2013
(εγκριθείς από την Επιτροπή στις 13.9.2006)
Ανώτατο όριο επενδυτικών ενισχύσεων (1)
(µε εφαρµογή για τις µεγάλες επιχειρήσεις)

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS ΙΙ)
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS IΙΙ)

1.1.2007-31.12.2010

1.1.2011-31.12.2013

1. Περιφέρειες επιλέξιµες δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης ΕΚ
HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

50 %

50 %

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

50 %

50 %

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

50 %

50 %

HU33

DÉL-ALFÖLD

50 %

50 %

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

40 %

40 %

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

30 %

30 %

2. Περιφέρειες επιλέξιµες ως περιφέρειες οικονοµικής ανάπτυξης, δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο
γ) της Συνθήκης ΕΚ
HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
HU101 BUDAPEST

25 %

10 %

HU102 PEST

30 %

30 %

(1) Για τα επενδυτικά σχέδια µε επιλέξιµες δαπάνες που δεν υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ, το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 10 εκατοστιαίες
µονάδες, για τις µεσαίες επιχειρήσεις, και κατά 20 εκατοστιαίες µονάδες για τις µικρές επιχειρήσεις, κατά τον ορισµό που δίδεται στη σύσταση
που εξέδωσε η Επιτροπή στις 6 Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124
της 20.5.2003, σ. 36). Για τα µεγάλα επενδυτικά σχέδια µε επιλέξιµες δαπάνες που υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ, το όριο αυτό υπόκειται
σε αναπροσαρµογή σύµφωνα µε την παράγραφο 67 των κατευθυντήριων γραµµών για τις εθνικές περιφερειακές ενισχύσεις της περιόδου
2007-2013.

N531/06 — ΠΟΛΩΝΙΑ

Χάρτης εθνικών περιφερειακών ενισχύσεων 1.1.2007-31.12.2013
(εγκριθείς από την Επιτροπή στις 13.9.2006)

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS ΙΙ)
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS IΙΙ)

Ανώτατο όριο επενδυτικών ενισχύσεων (1)
(µε εφαρµογή για τις µεγάλες επιχειρήσεις)
1.1.2007-31.12.2010

1.1.2011-31.12.2013

Περιφέρειες επιλέξιµες δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης ΕΚ έως τις 31.12.2013
PL11

Łódzkie

50 %

50 %

PL21

Małopolskie

50 %

50 %

PL31

Lubelskie

50 %

50 %

PL32

Podkarpackie

50 %

50 %

PL33

Świętokrzyskie

50 %

50 %

PL34

Podlaskie

50 %

50 %

PL43

Lubuskie

50 %

50 %

PL52

Opolskie

50 %

50 %

PL61

Kujawsko-Pomorskie

50 %

50 %

PL62

Warmińsko-Mazurskie

50 %

50 %

PL22

Śląskie

40 %

40 %
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(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS ΙΙ)
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS IΙΙ)

24.10.2006

Ανώτατο όριο επενδυτικών ενισχύσεων (1)
(µε εφαρµογή για τις µεγάλες επιχειρήσεις)
1.1.2007-31.12.2010

1.1.2011-31.12.2013

PL41

Wielkopolskie

40 %

40 %

PL42

Zachodniopomorskie

40 %

40 %

PL51

Dolnośląskie

40 %

40 %

PL63

Pomorskie

40 %

40 %

PL12

Mazowieckie
PL121 Ciechanowsko-płocki

40 %

30 %

PL122 Ostrołęcko-siedlecki

40 %

30 %

PL124 Radomski

40 %

30 %

PL126 Warszawski

40 %

30 %

PL127 Miasto Warszawa

30 %

30 %

(1) Για τα επενδυτικά σχέδια µε επιλέξιµες δαπάνες που δεν υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ, το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 10 εκατοστιαίες
µονάδες, για τις µεσαίες επιχειρήσεις, και κατά 20 εκατοστιαίες µονάδες για τις µικρές επιχειρήσεις, κατά τον ορισµό που δίδεται στη σύσταση
που εξέδωσε η Επιτροπή στις 6 Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124
της 20.5.2003, σ. 36). Για τα µεγάλα επενδυτικά σχέδια µε επιλέξιµες δαπάνες που υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ, το όριο αυτό υπόκειται
σε αναπροσαρµογή σύµφωνα µε την παράγραφο 67 των κατευθυντήριων γραµµών για τις εθνικές περιφερειακές ενισχύσεις της περιόδου
2007-2013.

