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(Közlemények)

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ
KÖZLEMÉNYEK

BIZOTTSÁG

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások
engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(2007/C 127/01)

A határozat elfogadásának időpontja 2007.4.27.

A támogatás száma N 509/06

Tagállam Olaszország

Régió Campania

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Interventi per la protezione e l'incremento dell'apicoltura
Legge regionale n. 7 del 29 marzo 2006

Jogalap Legge regionale n. 7 del 29 marzo 2006 — Interventi per la protezione e
l'incremento dell'apicoltura

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A méhészeti termékek előállítására, feldolgozására és forgalmazására vonatkozó
beruházás, valamint a campaniai tartomány méhészeti ágazatának védelmére és
fejlesztésére irányuló technikai segítségnyújtás

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés Éves kiadások: 500 000 EUR
Teljes költségvetés: 1 000 000 EUR

A támogatás intenzitása Beruházások:
a) a hátrányos helyzetű térségekben az elszámolható költségek legfeljebb

50 %-a;
a) a többi térségben az elszámolható költségek legfeljebb 40 %-a;
c) a hátrányos helyzetű térségekben az elszámolható költségek legfeljebb 60 %-a

és a többi térségben az elszámolható költségek legfeljebb 50 %-a, ameny-
nyiben olyan fiatal gazdálkodókról van szó, akik legfeljebb öt éve alapították
vállalkozásukat.

Technikai segítségnyújtás: az elszámolható költségek legfeljebb 90 %-a.
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Időtartam 2008.12.31-ig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Campania AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario
Centro direzionale Isola A/6
I-80143 Napoli

Egyéb információ —

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2007.4.27.

A támogatás száma N 637/06

Tagállam Belgium

Régió Flandria

Megnevezése „Steun aan investeringen in de agrovoedingssector”

Jogalap – Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan investeringen in de
agrovoedingssector

– Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering
betreffende steun aan investeringen in de agrovoedingssector

– Arrêté du gouvernement flamand concernant l'aide aux investissements dans
le secteur agroalimentaire

– Arrêté ministériel d'application de l'arrêté du gouvernement flamand concer-
nant l'aide aux investissements dans le secteur agroalimentaire

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A mezőgazdasági termelésben aktív vállalatok fejlődésének támogatása

A támogatás formája Szubvenció

Költségvetés 15 000 000 EUR

A támogatás intenzitása A támogatható költségek legfeljebb 20 %-a

Időtartam 2007-2009

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdasági ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Vlaamse overheid, Agentschap voor Landbouw en Visserij
Leuvenseplein 4
B-1000 Brussel

Egyéb információ —

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

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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A határozat elfogadásának időpontja 2007.4.27.

A támogatás száma N 756/06

Tagállam Cseh Köztársaság

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

A 2006. május-júliusi árvizek által az erdőkben, erdei faiskolákban és erdészeti
épületekben okozott kár kompenzálása

Jogalap Usnesení vlády České republiky ze dne 3. července 2006 č. 845 k povodňové
situaci v České republice a následkům povodňových škod v období od
28. května do 2. července 2006
Usnesení vlády České republiky ze dne 1. listopadu 2006 č. 1246 o finančním
řešení zmírnění škod způsobených na zemědělském majetku, vodohospodářské
infrastruktuře, korytech vodních toků a rybnících v důsledku povodní v období
od 28. května do 2. července 2006
Návrh zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmír-
nění škod na lesním hospodářství způsobených povodněmi v období květen až
červenec 2006

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Természeti katasztrófa okozta károk kompenzálása

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés A teljes költségvetés: 5 millió CZK

A támogatás intenzitása Legfeljebb 60 %

Időtartam 2007. december 31-ig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdasági ágazat (erdészet)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerstvo zemědělství České republiky
Těšnov 17
CZ-117 05 Praha 1

Egyéb információ —

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2007.4.4.

A támogatás száma N 85/07

Tagállam Olaszország

Régió Lombardia

A támogatás megnevezése Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (Siccità estate 2006 —

Province di Como, Pavia e Varese)

Jogalap Decreto legislativo n. 102/2004

Az intézkedés típusa Támogatási program
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Célkitűzés A mezőgazdasági termelésben a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt bekövet-
kezett károk ellentételezése

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés: Lásd az NN 54/A/04 sz. jóváhagyott támogatási programot

A támogatás intenzitása A mezőgazdasági termelésben bekövetkezett károk 80 %-áig

Időtartam A kifizetések végéig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20
I-00187 Roma

Egyéb információk A Bizottság által az NN 54/A/04 sz. állami támogatási dokumentáció (a
C(2005) 1622 végleges jelzésű, 2005. június 7-i bizottsági levél) keretében
elfogadott program végrehajtására vonatkozó intézkedés

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

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

2007.6.8.C 127/4 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


