
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 88/05)

Támogatás száma XS 307/07

Tagállam Hollandia

Régió Provincie Limburg

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

European Centre for treatment and research of Obesity and weight problems

Jogalap Algemene wet bestuursrecht, Algemene Subsidie Verordening 2004, Nadere
subsidieregels voor de bevordering van de economische ontwikkeling en Nadere
subsidieregels voor de zorg 2007

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege: 0,2 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdése és 5. cikke alapján. 15 % + 10 %
(támogatási térkép)

Végrehajtás időpontja 2007. november 13. (a tartományi tanács által meghatározott dátum)

2008. január 1. (a projektindítás dátuma)

Időtartam 2010.12.31.

Célkitűzés KKV-knak nyújtott támogatás: Túlsúllyal és elhízással foglalkozó létesítmény
létrehozása (1. kezelőközpont; 2. kutatóközpont; 3. tudás- és kompetenciaköz-
pont; 4. információs és képzési központ). A támogatás összege megfelel a terem-
tett munkahelyekre eső bérköltségek meghatározott százalékának

Gazdasági ágazat Egyéb szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Provincie Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Nederland

Támogatás száma XS 28/08

Tagállam Románia

Régió Toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României
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A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Stimularea microîntreprinderilor din domeniul prelucrării primare a produselor
forestiere lemnoase şi nelemnoase

Jogalap Programul Naţional de Dezvoltare Rurală — prevederile art. 28 — Creşterea
valorii adăugate pentru produsele agricole şi 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
tervezett éves kiadás, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege

110 000 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás – Az összes támogatható költség 40 %-a a Bucureşti-Ilfov régióban megvalósí-
tott projektek vonatkozásában.

– Az összes támogatható költség 50 %-a a többi hét fejlesztési régióban megva-
lósított projektek vonatkozásában

Végrehajtás időpontja 2008.3.30.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2008.12.31.

A támogatás célja Mikrovállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás

Gazdasági ágazat Erdészeti termékek:
a) Fatermékek felhasználása:

1. fák kitermelése, darabolása, válogatása és szállítása;
2. faáruk előállítása, beleértve a fűrészárukat is;
3. faszárítás;
4. fa impregnálása és vegyi kezelése tartósítószerekkel és egyéb vegysze-

rekkel;
5. faforgács, fűrészpor, faapríték és egyéb fatörmelék összegyűjtése;
6. fatermékek és fa melléktermékek értékesítésre való előkészítése és csoma-

golása;
7. tüzelőanyagok gyártása a kitermelt fák elsődleges feldolgozásából szár-

mazó biomassza feldolgozásával;
8. bioenergia-ültetvények részét képező fák/erdei cserjék kitermelése és

feldolgozása.

b) Erdei melléktermékek felhasználása:

1. erdei gombák, erdei gyümölcsök és az erdő spontán növényvilágából szár-
mazó más természetes termékek (sellak, gyanták, balzsamok, füvek,
mohák, zuzmók, gyógynövények, aromás tulajdonságokkal vagy gyógyha-
tással rendelkező virágok és levelek) összegyűjtése, válogatása, csomago-
lása és ideiglenes raktározása további értékesítés céljából

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale — Direcţia Generală Management
Fond Forestier, Funciar şi Cinegetic
Bucureşti, B-dul Carol I nr. 24 sector 3
Tel. (40-21) 307 88 01
Fax (40-21) 307 98 03

Egyéb információ A támogatási program lehetővé teszi az 1698/2005/EK tanácsi rendeletnek (1)
megfelelően az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott,
Románia nemzeti vidékfejlesztési programjának (2007–2013) 1. mellékletében
foglalt 123. számú, „A mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése”
megjelölésű intézkedés végrehajtását.

A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokról szóló tájékoz-
tató teljes terjedelmében közzétételre került a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
minisztérium alábbi weboldalán:

http://www.madr.ro/pages/dezvoltare_rurala/schema_ajutor_de_stat_microintrep-
rinderi_paduri.pdf

(1) HL L 277., 2005.10.21., 1. o.
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Támogatás száma XS 44/08

Tagállam Málta

Régió Malta

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

SME Development Grant Scheme

Jogalap Small and Medium-Sized Undertakings

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 0,1 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja 2008.1.1.

Időtartam 2013.12.31.

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

Gazdasági ágazat Feldolgozóipar, Egyéb szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Malta Enterprise Corporation Enterprise Centre
San Gwann SGN 3000
Malta

Támogatás száma XS 52/08

Tagállam Franciaország

Régió —

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Amortissement exceptionnel des immeubles à usage industriel et commercial
construits en zone de revitalisation rurale ou en zone de redynamisation urbaine

Jogalap Article 39 quinquies D du code général des impôts

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 1 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja 2007.1.1.

Időtartam 2013.12.31.

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

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

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
139, rue de Bercy
F-75012 Paris

Támogatás száma XS 53/08

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Wales
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A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

The Wales European Collaboration fund

Jogalap The Industrial Development Act 1982

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 0,2 millió GBP

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja 2008.2.14.

Időtartam 2011.2.14.

Célkitűzés Kis- és középvállalkozások

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

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Welsh Assembly Government
Plas Glyndwr
Kingsway
Cardiff CF10 3AH
United Kingdom
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