
Állami támogatások engedélyezése az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének rendelkezései keretében

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(2006/C 248/05)

A határozat elfogadásának időpontja 2006.7.26.

Támogatás száma N 58/05

Tagállam Hollandia

Régió Polder van Biesland en Twickel

Megnevezése Boeren voor Natuur

Jogalap Kaderwet voor subsidies van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Voedselveiligheid

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A támogatás célja a hagyományos táj két területét érintő környezetkímélőbb és
fenntartható gazdálkodási módszer megteremtése

A támogatás formája Éves kifizetés

Költségvetés 565 570 EUR évente

Támogatás intenzitása 100 %

Időtartam 10 év

Gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerie van landbouw, natuurbeheer en voedselveiligheid
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Nederland

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja 2006.8.31.

A támogatás száma N 215A/06

Tagállam Olaszország

Régió Friuli Venezia Giulia

Megnevezése Aiuti all'innovazione nel settore agricolo

Jogalap Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 e la Deliberazione della Giunta
regionale 3 marzo 2006, n. 402 relativa al regolamento d'applicazione degli
Aiuti all'innovazione nel settore agricolo

Az intézkedés típusa Támogatási rendszer
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Célkitűzés Az innováció előmozdítása a mezőgazdasági ágazatban a befektetések, a kísér-
leti projektek és az innovációs technológiák kutatásának támogatása által. Az
állami támogatás (mezőgazdasági üzemekbe történő, illetve mezőgazdasági
termékek feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos) befektetések, kutatási
támogatások, valamint ésszerű és kisléptékű kísérleti, vagy demonstrációs
projektek támogatása formájában valósul meg nem élelmiszeripari termények
területén

A javasolt támogatás formája Támogatás

Költségvetés 5 millió EUR a támogatási rendszer számára

Támogatás intenzitása Lásd az N 26A/04 sz. támogatást

Időtartam 2011. január 12-ig

Gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Via A. Caccia, 17
I-33100 Udine

Egyéb információk Az N 26A/04 sz. támogatás módosítása

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja 2006.7.26.

Támogatás száma N 386/04

Tagállam Olaszország

Régió Friuli-Venezia Giulia

Megnevezés A nehézségekkel küzdő mezőgazdasági vállalkozások finanszírozásának enge-
délyezésével kapcsolatos rendelet

Jogalap Articolo 16, commi 1-2 della legge regionale n. 18/2004 e deliberazione della
Giunta regionale n. 1658 dell'8 luglio 2005

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A kis- és középvállalkozások szerkezetátalakításához nyújtott támogatás a
mezőgazdasági szektorban

A javasolt támogatás formája Kamatkedvezmény

Költségvetés 20 millió EUR

Támogatás intenzitása A kedvezményes kölcsön 15 %-a

Időtartam A rendszer Bizottság általi jóváhagyásától számított 6 év
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Gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Via A. Caccia, 17
I-33100 Udine

Egyéb információ A regionális hatóságok kötelezettséget vállaltak arra, hogy minden évben jelen-
tést készítsenek a rendszer működésével kapcsolatban

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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