
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 304/12)

Támogatás száma XA 7037/07

Tagállam Olaszország

Régió Marche

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Legge 1329/65 — agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine
utensili o di produzione

Jogalap Deliberazione di giunta regionale n. 404 del 7.5.2007

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

Teljes összeg: 2 000 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás Az 1857/2006/EK rendelettel módosított 4. cikk
(7) bekezdése szerint

Igen

Végrehajtás időpontja 2007.6.1.

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2008.6.30-ig

A támogatás célja Támogatás KKV-knak Igen

Mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása
(2. cikk m) és n) pont)

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Marche, Servizio Industria, Artigianato, Energia, P.F. Promozione, credito
agevolato, finanza innovativa

Via Tiziano, 44
I-60100 Ancona
Tel. (39) 071 806 38 20
http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_MARCHE/MCC_MARCHE_LEGGI_SABA-
TINI/section_new_010107.html

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XA 7038/07

Tagállam Olaszország

Régió Marche

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Legge 598/94 — art. 11: agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecno-
logica, la tutela ambientale, l'innovazione organizzativa e commerciale, la sicu-
rezza sui luoghi di lavoro
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Jogalap Deliberazione di giunta regionale n. 404 del 7.5.2007

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

500 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás Az 1857/2006/EK rendelettel módosított 4. cikk
(7) bekezdése szerint

Igen

Végrehajtás időpontja 2007.6.1.

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2008.6.30-ig

A támogatás célja Támogatás KKV-knak Igen

Mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása
(2. cikk m) és n) pont)

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Marche, Servizio Industria, Artigianato, Energia, P.F. Promozione, credito
agevolato, finanza innovativa

Via Tiziano, 44
I-60100 Ancona
Tel. (39) 071 806 38 20
http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_MARCHE/MCC_MARCHE_LEG-
GI_598_CLASSICA/section_new_010107.html

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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