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

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/C 262/02)

A határozat elfogadásának időpontja 2006.12.18.

A támogatás száma N 215b/06

Tagállam Olaszország

Régió Friuli-Venezia Giulia

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori
dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'articolo 17 della L. R. 26/2005.

Jogalap Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (L.R. 26/2005) «Disciplina generale
in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico».

Delibera di giunta regionale 3 marzo 2006, n. 402 (D 402/2006) «Regolamento
di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura
e itticoltura di cui all'art. 17 della l. r. 26/2005».

Az intézkedés típusa A 26b/04 hivatkozási számmal jóváhagyott támogatási proram helyébe lépő
program

Célkitűzés A halászati és akvakultúra-ágazatban folytatott kutatás és fejlesztés területén az
innováció és a beruházások támogatása

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés —

A támogatás intenzitása —

Időtartam 2011

Érintett azdasági ágazatok A halászati és akvakultúra-ágazatban tevékenykedő vállalkozások

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 információk Végrehajtási jelentés

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2007.7.2.

A támogatás száma N 685/06

Tagállam Olaszország

Régió Toscana

Cím Ammodernamento per la messa in sicurezza di imbarcazioni da pesca
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Jogalap 1. Legge regionale n. 66 del 7 dicembre 2005 «Disciplina delle attività di pesca
marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e
dell'acquicoltura»

2. Bando «Ammodernamento per la messa in sicurezza di imbarcazioni da
pesca»

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Támogatás a halászati ágazatnak

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 2 500 080 EUR

A támogatás intenzitása Legfeljebb 40 %

Időtartam 2007-2010

Érintett gazdasági ágazatok Halászat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Toscana
Via di Novoli, 26
I-50127 Firenze

Egyéb információk —

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2007.6.21.

A támogatás száma N 913/06

Tagállam Cseh Köztársaság

Régió —

A támogatás megnevezése Odstranění povodňových škod na hrázích, rybnících a vodních nádržích

Jogalap 1. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
2. Dokumentace programu 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekon-

strukce rybníků a výstavby vodních nádrží“, podprogram 129 133

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Az árvíz okozta károk enyhítésére vonatkozó keretprogram

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés —

A támogatás intenzitása A károk 100 %-áig

Időtartam 2007.4.1.-2012.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok Halászat
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17
CZ-117 05 Praha 1

Egyéb információk —

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2007.9.24.

Támogatás száma N 336/07

Tagállam Olaszország

Régió Provincia di Trento

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Poli di innovazione

Jogalap Legge regionale 6/99 del 13.12.1999 modificata dall'articolo 35 della legge
11/06 del 29.12.2006

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Kutatás és fejlesztés

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 1,8 millió EUR

Támogatás intenzitása 50 %

Időtartam 2013.1.1-ig

Gazdasági ágazat Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Provincia di Trento
Via Romagnosi, 9
I-38100 Trento

Egyéb információk —

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

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