
A tagállamok által közölt információ az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági
termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak
nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet alapján

nyújtott állami támogatásról

(2007/C 86/07)

Támogatás száma: XA 7003/07

Tagállam: Olaszország

Régió: Alto Adige — Provincia autonoma di Bolzano

A támogatási program megnevezése: Pénzügyi támogatás új szerszámgépek vagy gyártóberendezések
beszerzéséhez vagy lízingeléséhez „Sabatini” törvény)

Jogalap: Deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 4997 del 29.12.2006 „Modifica dei criteri per
l'applicazione della legge 28 novembre 1965, n. 1329”.

Előzetes éves kiadás a program keretében, vagy a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
éves összege: 300 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás: Kamattámogatás szerszámgépek, vagy a gyári termeléshez szükséges
gépek hitelre történő vásárlásához, kivéve a helyettesítő beruházásokat

A támogatás nem haladhatja meg a támogatható költségek 50 %-át a hátrányos helyzetű övezetekben és
azok 40 %-át a nem hátrányos helyzetű övezetekben.

Végrehajtás időpontja: 2007. január 1.: az első támogatást akkor nyújtják, amikor az összefoglaló informá-
ciók kézhezvétele után értesítés érkezett a Bizottságtól az azonosító számra vonatkozóan.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: 2006. december 31-ig (vagyis az
1/2004/EK rendeletnek a rendelet 20. cikke (1) bekezdése által meghatározott végső érvényességi idejéig)

A támogatás célja: Az 1/2004/EK rendelet 4. és 7. cikke

A finanszírozási művelet a gépekkel kapcsolatos adásvételi vagy bérleti (megvételi kötelezettséggel) szerződé-
sekre vonatkozik, amennyiben az 1329/65. törvény 1. cikkének megfelelő, a kibocsátástól számított öt éves
lejáratú garancia vonatkozik a gépre, és amennyiben arra több mint 12 hónapra szóló részletfizetési vagy
bérleti szerződést kötöttek.

Érintett gazdasági ágazat: A támogatási program az EK-szerződés I. mellékletében foglalt mezőgazdasági
termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásokra alkalma-
zandó.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: Giunta provinciale di Bolzano

Cím:
Giunta provinciale di Bolzano
Palazzo 1, via Crispi 3
I-39100 Bolzano
Tel.: (39) 0471 41 37 00
Fax: (39) 0471 41 37 07
e-mail: Gilberto.Odorizzi@provincia.bz.it

Internetes cím: http://www.provincia.bz.it/economia.htm
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