
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

A tagállamok tájékoztatása az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak
nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet értel-

mében engedélyezett állami támogatásokról

(2007/C 138/08)

Támogatás száma XA 7012/07

Tagállam Olaszország

Régió Lazio régió

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine uten-
sili o di produzione

Jogalap Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007,
attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. «legge Sabatini») e s.m.i

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadások, illetve a vállal-
kozásnak nyújtott egyedi támogatás
teljes összege

10 millió EUR (*)

Maximális támogatási intenzitás A maximális támogatási intenzitás az új szerszámgépek vagy gyártóberendezések
beszerzési vagy lízingelési költségének 40 %-ával egyenlő

A végrehajtás időpontja A tartományi közgyűlés 2007. február 27-i 115. számú határozatának a támoga-
tásokat irányító vállalat (MCC spa) internetcímén www.incentivi.mcc.it (**)
történő közzétételét követő napon

A program, illetve az egyedi támogatás
nyújtásának időtartama

Korlátlan, a támogatási programot azonban csak 2008. június 30-ig mentesí-
tették az EK-Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötele-
zettség alól; ekkor jár le a 70/2001/EK rendelet hatálya, amennyiben nem
hosszabbítják meg

A támogatás célja A támogatás a beruházásokra irányul

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi ágazat

vagy

— szénbányászat

— a teljes feldolgozóipar

vagy

— acél

— hajógyártás

— szintetikus szálak

— gépjárműipar

— egyéb feldolgozóipar

— a mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgal-
mazása

Igen

— minden szolgáltatás

vagy

— szállítási szolgáltatások

— pénzügyi szolgáltatások

— egyéb szolgáltatások
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Lazio — Assessorato della Piccola e media impresa, commercio e
artigianato
Direzione regionale Attività produttive
Via Cristoforo Colombo, 212
I-00147 Roma
Tel. (39) 06 51 68 37 75
Fax (39) 06 51 68 37 73
E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Egyéb információk A támogatási programot a Bizottság a 2000. október 18-i D/55254 számú
levélben hagyta jóvá, N 659/A/97 számú támogatásként

(*) A megjelölt éves kiadás az ugyanazon jogalappal rendelkező és a jelen adatlap tárgyát képező ágazatokra vonatkozóan a 70/2001/EK
rendelet, illetve az 1857/2006/EK rendelet alkalmazási körébe tartozó kkv-knak nyújtott program által előirányzott éves kiadás összesí-
tése.

(**) A fenti határozatot az említett internetcímen teszik közzé e nyilvántartó lapnak az Európai Bizottság részére történő elküldését követő
10 munkanapon belül.

Támogatás száma XA 7013/07

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Cumbria

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

‘Distinctly Cumbrian Agricultural Produce Scheme’

Jogalap Section 5, Regional Development Agencies Act 1998

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadások, illetve a vállal-
kozásnak nyújtott egyedi támogatás
teljes összege

Támogatási program Teljes éves összeg 1,2 millió GBP

Garantált kölcsönök —

Egyedi támogatás Teljes összeg —

Garantált kölcsönök —

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5.
cikkével összhangban

Igen

A végrehajtás időpontja 2007.4.1.

A program, illetve az egyedi támogatás
nyújtásának időtartama

2009.6.30-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támo-
gatásra jogosult valamennyi ágazat

Nem

Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás: Igen

— szénbányászat

— feldolgozóipar

vagy

acélipar

hajógyártás

szintetikusszál-ipar

gépjárműipar

egyéb feldolgozóipar

— mezőgazdasági termékek feldolgozása és forga-
lomba hozatala

Igen

— szolgáltatások

vagy

szállítási szolgáltatások

pénzügyi szolgáltatások

egyéb szolgáltatások
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Distinctly Cumbrian

Rural Enterprise Centre
Redhills
CA11 0DT Penrith
United Kingdom

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XA 7014/07

Tagállam Spanyolország

Régió La Rioja

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Fomento de la industria agroalimentaria (PYMES)

Jogalap Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
de 22 de febrero de 2007 por la que se aprueba la modificación de las bases
reguladoras de concesión de ayudas para el fomento de la Pequeña y Mediana
Industria Agroalimentaria con objeto de su adecuación a las Directrices Comuni-
tarias sobre ayudas estatales al Sector Agrario y Forestal (B.O.R. no 33, de 10 de
marzo de 2007)

A támogatási program keretében
tervezett kiadások, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege

Támogatási program Éves támogatás teljes
összege

2,75 millió EUR

Garantált kölcsönök —

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

—

Garantált kölcsönök —

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)-(6) bekezdéseivel, vala-
mint 5. cikkével összhangban

Igen

A végrehajtás időpontja 2007.3.10-től

A program, illetve az egyedi támogatás
nyújtásának időtartama

2008.12.31-ig

A támogatás célja A kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett ágazatok A kis- és középvállalkozások részére nyújtott
támogatásra jogosult valamennyi ágazat

Nem

Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

— Szénbányászat

— Összes ipari ágazat

vagy

Vaskohászat

Hajógyártás

Szintetikus szálak

Gépjárműipar

Egyéb ipari ágazatok

— Mezőgazdasági termékek feldolgozása és
forgalmazása

Igen

— Valamennyi szolgáltatás

vagy

Szállítási szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások
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Engedélyező hatóság neve és címe Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata no 13-14
E-26071-Logroño
ader@ader.es

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XA 7015/07

Tagállam Spanyolország

Régió La Rioja

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Programa estratégico de comercio exterior

Jogalap Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja,
de 11 de febrero de 2005, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
entidad (B.O.R. no 24 de 17 de febrero de 2005)

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja,
de 7 de marzo de 2006, por la que se modifican las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Prog-
rama Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 37/2006 de 18 de marzo de
2006).

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja,
de 5 de marzo de 2007, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas de la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Prog-
rama Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 33/2007, de 10 de marzo).

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege

Támogatási program Teljes éves összeg
(2007)

1 700 000 EUR

Garantált kölcsönök —

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

—

Garantált kölcsönök —

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5.
cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2007.3.10-től kezdődően

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2008. december 31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazatok Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támo-
gatásra jogosult valamennyi ágazat

Igen

Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás:

— Szénbányászat

— A teljes feldolgozóipar

vagy

Vaskohászat

Hajógyártás

Szintetikus szálak

Gépjárműipar

Egyéb feldolgozóipar

— Mezőgazdasági termékek feldolgozása és
forgalmazása

Igen

— Valamennyi szolgáltatás

vagy

Szállítási szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatás

Egyéb szolgáltatások
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Agencia de desarrollo económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14
E-26071 Logroño

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XA 7019/07

Tagállam Litván Köztársaság

Régió —

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams.

Jogalap Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-161 „Dėl garan-
tinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirti-
nimo“

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadások, illetve a vállal-
kozásnak nyújtott egyedi támogatás
teljes összege

Támogatási program Teljes éves összeg 1 millió LTL (0,29 millió
EUR a hivatalos átváltási
árfolyamon)

Garantált kölcsönök —

Egyedi támogatás Teljes összeg —

Garantált kölcsönök —

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5.
cikkével összhangban

Igen

A végrehajtás időpontja 2007.5.1.

A támogatási programnak vagy az
egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama

2008.6.30-ig (*)

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat(ok) Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

Minden feldolgozó ágazat

Minden szolgáltatás

Feldolgozóipar (beleértve a
mezőgazdasági termékek
feldolgozását is) és vidéki
szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)
LT-01103 Vilnius

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

(*) Ha a Bizottság felülvizsgálja a 70/2001/EK rendeletet, és meghosszabbítja a hatályát, akkor a program időtartamát szükség szerint
meghosszabbítják, és a Bizottságot erről értesítik.

Támogatás száma XA 7020-07-LT-Credit Interest

Tagállam Litván Köztársaság

Régió —

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Jogalap Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-159 „Dėl Dalies
palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir
suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo
taisyklių patvirtinimo“.

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-160 „Dėl Dalies
palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir
suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo
taisyklių patvirtinimo“.
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A támogatási program keretében
tervezett éves kiadások, illetve a vállal-
kozásnak nyújtott egyedi támogatás
teljes összege

Támogatási program Teljes éves összeg 4 millió LTL (1,16 millió
EUR a hivatalos átváltási
árfolyamon)

Garantált kölcsönök —

Egyedi támogatás Teljes összeg —

Garantált kölcsönök —

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5.
cikkével összhangban

Igen

A végrehajtás időpontja 2007.5.1.

A támogatási programnak vagy az
egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama

2008.6.30-ig (*)

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat(ok) Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

Minden feldolgozó ágazat

Minden szolgáltatás

Feldolgozóipar (beleértve a
mezőgazdasági termékek
feldolgozását is) és vidéki
szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)
LT-01103 Vilnius

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

(*) Ha a Bizottság felülvizsgálja a 70/2001/EK rendeletet, és meghosszabbítja a hatályát, akkor a program időtartamát szükség szerint
meghosszabbítják, és a Bizottságot erről értesítik.
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