
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 76/03)

Támogatás száma XS 13/08

Tagállam Románia

Régió Toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Stimularea IMM-urilor care procesează produse agricole în vederea obţinerii
unor produse alimentare, altele decât cele prevăzute în anexa I la Tratatul CE,
precum și a celor care desfășoară activităţi de procesare a produselor agricole în
vederea obţinerii și utilizării surselor de energie regenerabilă și a biocombustibi-
lilor

Jogalap Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

Prevederile art. 28 — Creșterea valorii adăugate pentru produsele agricole și forestiere
din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (1), privind sprijinul pentru
dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
(FEADR)

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

118 125 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás – A Bukarest-Ilfov régió projektjei esetében az összes támogatható kiadás
40 %-a

– A hét többi támogatható gazdasági régió projektjei esetében az összes támo-
gatható kiadás 50 %-a

Végrehajtás időpontja 2008.3.30.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2008.12.31.

A támogatás célja Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás

Érintett gazdasági ágazat 1. Az élelmiszeriparban

Pékáruk előállítása: kenyér, finomsütemények, kekszek, piskóták és hasonló
termékek, makaróni, tészták, kuszkusz és hasonló liszttartalmú termékek.

Édességek és cukoralapú termékek előállítása: kakaó és csokoládétermékek, vala-
mint cukoralapú termékek gyártása.

Tejtermékek előállítása: fagylaltgyártás.

Homogenizált ételkészítmények és diétás ételek előállítása: különleges táplálkozási
célokra szánt élelmiszerek gyártása (a Tanács 89/398/EGK rendelete,
HL L 186., 1989.6.30., 27. o.): csecsemőknek szánt tejpor; tejpor és szop-
tatás után bevezetendő élelmiszerek; csecsemőknek szánt készételek; a test-
súlyellenőrzést elősegítő csökkentett kalóriájú élelmiszerek; különleges orvosi
célokra szánt diétás élelmiszerek; nátriumszegény élelmiszerek, ideértve az
alacsony sótartalmú sókat vagy diétás sópótló szereket; gluténmentes élelmi-
szerek; erős fizikai igénybevétel melletti fogyasztásra szánt élelmiszerek, külö-
nösen sportolók számára, valamint glukózanyagcsere-zavarban szenvedő sze-
mélyeknek szánt élelmiszerek (cukorbetegek).

Egyéb élelmiszerek előállítása: levesek és forrázatok gyártása; tojáspor gyártása
stb.; vitaminokkal, proteinekkel és hasonlókkal dúsított élelmiszerek gyártása.
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2. Megújuló energia és bioüzemanyagok előállítása és felhasználása

– megújuló energiaforrásokból származó villamos energiát, biogázt, hőt és
melegvizet termelő vállalkozások, melyek az EK-Szerződés I. mellékletében
felsorolt mezőgazdasági termékeket állítanak elő és/vagy dolgoznak fel,

– bioüzemanyagokat (biodízel és bioetanol) előállító vállalkozások, melyek
az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékeket állí-
tanak elő és/vagy dolgoznak fel

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcţia Generală Dezvoltare Rurală
— AM PNDR
B-dul Carol I, nr. 24, sector 3
București
Tel. (40-21) 307 85 65
Fax (40-21) 307 86 06

Egyéb A támogatási program a 2007–2013 közötti időszakra szóló, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támo-
gatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet (1) alapján finanszírozott román
nemzeti vidékfeljlesztési program „Mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése”
c. prioritás 123. intézkedésének végrehajtását szolgálja.

A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatási program teljes
szövege megtalálható a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium
honlapján az alábbi címen:

http://www.mapam.ro/pages/page.php?self=03&sub=0305&lang=2

(1) HL L 277., 2005.10.21., 1. o.
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