
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

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 41/07)

Támogatás száma XS 322/07

Tagállam Spanyolország

Régió Galicia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Ayudas para creación y mejora de empresas de comercialización y transforma-
ción de productos forestales

Jogalap Orden del 22 de junio de 2007 por la que se establecen las bases y se convocan
para el año 2007 ayudas para el aumento del valor añadido de productos fores-
tales.

Corrección de errores, publicada el 16 de julio de 2007, de la orden del 22 de
junio de 2007 por la que se establecen las bases y se convocan para el año
2007 ayudas para el aumento del valor añadido de los productos forestales.

Artículo 52 del reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, del 20 de
septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

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

Támogatási
program

Teljes éves összeg 9 000 000 EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

Garantált kölcsönök

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

Igen

50 % immateriális befektetés

45 % anyagi befektetés

Végrehajtás időpontja 2007.8.13.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2013.12.31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

A kis- és középvállalkozás
saját tőkéje.

Mikrovállalkozás számára az
EMVA által társfinanszírozott
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Érintett gazdasági ágazatok Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó
támogatás

Igen

– Egyéb feldolgozóipar Erdészet

– Egyéb szolgáltatások Erdészeti szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Conselleria do Medio Rural
Xeral de Montes e Industrias Forestais

San Lázaro, s/n.
E-15781 Santiago de Compostela. A Coruña
Tel: (34) 981 54 61 09
E-mail: montes.galicia@xunta.es
Internet: www.xunta.es/Dog/Dog2007.nsf/FichaContenido/2529E?OpenDocument

Támogatás száma XS 328/07

Tagállam Spanyolország

Régió Andalucía

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Prorroga para el año 2008 del régimen XS 94/07 — Ayudas de investigación y
desarrollo tecnológico e innovación que se concedan por la Administración de
la Junta de Andalucía

Jogalap Orden de 22 de enero de 2007, que modifica el anexo del Decreto 116/2002,
de 2 de abril, por el que se establece el marco regulador de las ayudas de investi-
gación y desarrollo tecnológico e innovación que se concedan por la Administ-
ración de la Junta de Andalucía. (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
39 de 22 de febrero de 2007)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 200 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 5bis és 5ter cikkével összhangban

Andalúzia az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti régió:

Támogatás célja:

– Alapkutatás: 100 %

– Ipari kutatás: 70 %

– Kísérleti fejlesztés: 40 %

– Ipari kutatási tevékenységek előkészítését célzó műszaki megvalósíthatósági
tanulmányok: 75 %

Végrehajtás időpontja 2008.1.1.

Időtartam 2008.12.31.

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

Gazdasági ágazat Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásra jogosult valamennyi
ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Secretaría General de Acción Exterior
Consejería de la Presidencia
Junta de Andalucía
Tel: (34) 955 03 52 05
E-mail: Javier.visus@juntadeandalucia.es
http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2007/02/aj-bojaVerPagina-2007-
02/0,23340,bi%253D695773561881,00.html
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