
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 290/11)

Támogatás száma XA 7040/07

Tagállam Olaszország

Régió Regione Lazio

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Agevolazioni a favore di PMI per progetti di ricerca industriale e sviluppo
precompetitivo

Jogalap Deliberazione della giunta regionale n. 440 del 19.6.2007, pubblicata sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 20.7.2007, che modifica la delibera-
zione della giunta regionale n. 28 del 25.1.2007, attuativa della legge
27.10.1994, n. 598, art. 11, e s.m.i.

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

25 millió EUR (*)

Maximális támogatási intenzitás A támogatás nem haladhatja meg a hatályos közösségi rendeletekben meghatáro-
zott maximális összeget

Végrehajtás időpontja 2007. június 19-től, de mindenképpen a tartományi kormány 440/2007. számú
határozatában előirányzott további jogszabályok elfogadását követően

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Korlátlan, a támogatási programot azonban 2008. június 30-ig mentesítették az
EK-szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alól,
eddig hatályos ugyanis a módosított 70/2001/EK rendelet

A támogatás célja A támogatás célja könnyítések nyújtása ipari kutatási és kísérleti fejlesztési tevé-
kenységekhez

Érintett gazdasági ágazat(ok) Minden ágazat

vagy

Szénbányászat

Feldolgozóipar (teljes egészében)

vagy

Acélipar

Hajógyártás

Szintetikus szálak

Gépjárműipar

Egyéb feldolgozóipar
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Mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása

Szolgáltatások (minden szolgáltatás)

vagy

Szállítási szolgáltatás

Pénzügyi szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

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 információ —

(*) A megjelölt éves kiadás halmozva van az ugyanazon jogalappal rendelkező, a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körébe tartozó
KKV-knak nyújtott program által előirányzott éves kiadással is, a jelen összefoglalóban szereplőtől eltérő ágazatokra vonatkozóan.

Támogatás száma XA 7041/07

Tagállam Németország

Régió Land Niedersachsen

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Durchführung von Beratungs- und Organisationsdienstleistungen im Bereich
Agrarmarketing für die Landesregierung sowie für Unternehmen und Vereini-
gungen im land- und ernährungswirtschaftlichen Sektor

Jogalap Vertrag zwischen dem Niedersächsischen Ministerium für den ländlichen Raum,
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und der Marketinggesellschaft
der niedersächsischen Land- und Ernährungswirtschaft über die Durchführung
von Beratungs- und Organisations-Dienstleistungen im Bereich Agrarmarketing
für die Landesregierung sowie für Unternehmen und Vereinigungen im land-
und ernährungswirtschaftlichen Sektor

Contrat attribué dans le cadre d'un appel d'offres communautaire (voir 2007/
S 45-055475 du 6.3.2007)

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

Támogatási program Teljes éves összeg 1,23 millió EUR

Garantált hitelek —

Egyedi támogatás Teljes összeg —

Garantált hitelek —

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdése, valamint
5. cikke alapján

Igen

Végrehajtás időpontja 2007.7.1.

A támogatási program vége vagy
egyedi támogatás esetén az utolsó
részletfizetés

2012.6.30.

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen
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Érintett gazdasági ágazat Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támoga-
tásra jogosult valamennyi ágazat

Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

– Bányászat

– A teljes feldolgozóipar

vagy

Acélgyártás

Hajógyártás

Szintetikus szálak gyártása

Gépjárműipar

Egyéb feldolgozóipar

Mezőgazdasági termékek feldolgozása és
forgalmazása

Igen

– Valamennyi szolgáltatás

vagy

Közlekedés

Pénzügyi szolgáltatás

Egyéb szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz

Adresse
Postfach 243
D-30002 Hannover

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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