
Tagállamok által közölt információk az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 68/2001/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 88/07)

Támogatás száma XT 18/08

Tagállam Olaszország

Régió Provincia autonoma di Bolzano

A támogatási program megnevezése Criteri e modalità relativi agli aiuti a favore delle imprese di trasformazione e
di commercializzazione dei prodotti agricoli

Jogalap Articolo 4, comma 1, lettera b), della legge provinciale 14 dicembre 1998,
n. 11, e successive modifiche

Tervezett éves kiadás 80 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás Általános képzés: a támogatható költségek 50 %-áig
Szakosított képzés: a támogatható költségek 35 %-áig

Végrehajtás időpontja 2007.10.2.

A támogatási program időtartama 2013.12.31.

A támogatás célja Általános és szakosított képzésre irányuló támogatás

Érintett gazdasági ágazat (vagy ágazatok) Mezőgazdaság

Egyéb észrevételek Mezőgazdasági termékek feldolgozásában és értékesítésében működő vállalko-
zások a Szerződés I. melléklete szerint
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/from/from_getreso.asp?FRES_ID=34102

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione provinciale Agricoltura
Via Brennero, 6
I-39100 Bolzano

Támogatás száma XT 22/08

Tagállam Cseh Köztársaság

Régió NUTS II Severovýchod, Moravskoslezský, Střední Morava

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Cíl Evropská územní spolupráce Česká republika-Polsko 2007–2013
Prioritní osa 3: Podpora spolupráce místních společenství

Jogalap Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

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

Támogatási program Teljes éves összeg 184,469 millió CZK

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök
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Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(7) bekezdésével össz-
hangban

Igen
A szakosított képzés
esetében 10 % + további
25 %, illetve 35 %, legfel-
jebb 80 % és az általános
képzés esetében 10 % +
további 50 %, illetve
70 %, legfeljebb 45 %
mind Csehország, mind
Lengyelország vonatko-
zásában

Végrehajtás időpontja 2008.1.14.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2013.12.31-ig

A támogatás célja Általános képzés Igen

Szakosított képzés Igen

Érintett gazdasági ágazat Képzési támogatásra jogosult valamennyi ágazat Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské nám. 6
CZ-110 15 Praha 1

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 5. cikkével összhangban Igen

2008.4.9.C 88/10 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


