
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

(2008/C 93/07)

Támogatás száma: XA 7053/07

Tagállam: Olaszország

Régió: Piemonte — Provincia di Novara

A támogatási program megnevezése:

Interventi per l'innovazione e l'ammodernamento delle piccole e
medie imprese:

PMI operanti in tutti i settori (fatti salvi i regolamenti o le diret-
tive comunitarie specifici adottati a norma del Trattato CE e
relativi alla concessione di aiuti di stato in determinati settori)

Jogalap: Delibera della Giunta Camerale CCIAA Novara n. 64,
del 17 settembre 2007, ai sensi del regolamento (CE) n. 70/
2001

A program keretében tervezett éves kiadás: 400 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás:

Beruházás: mikro- és kisvállalkozások esetében a támogatható
költségek 15 %-a, középvállalkozások esetében a támogatható
költségek 7,5 %-a, vállalkozásonként legfeljebb 10 000 EUR
összegig.

Tanácsadási szolgáltatások: a támogatható költségek 50 %-a, legfel-
jebb 5 000 EUR összegig.

Kiállításokon való első részvétel: a támogatható költségek 50 %-a,
legfeljebb 3 000 EUR összegig

Végrehajtás időpontja:

A kérelmeket 2007.12.3. és 31. között lehet benyújtani.

A kérelmek elbírálására 2007.12.31-től számítva 90 nap áll
rendelkezésre

A támogatási program időtartama: A kiadásokra vonatkozó
elszámolást 2008.10.31-től számítva 10 napon belül kell
benyújtani.

A folyósításra 2008. végéig kerül sor

A támogatás célja: Vállalkozások korszerűsítéséhez, gyártási és
folyamatinnovációs beruházásokhoz, illetve környezeti szem-
pontból fenntartható fejlesztésekhez kapcsolódó intézkedések
elősegítése (a pályázati felhívás általános bevezető része és
2. cikke)

Érintett ágazatok: Valamennyi támogatható ágazat (valamennyi
alkód támogatható)

A támogatást nyújtó hatóság:
Camera di Commercio di Novara
Via Avogadro, 4
I-28100 Novara

Internetcím:
www.no.camcom.it/contributi — Bando 0701 sez A

Egyéb információk:
Referente CCIAA Novara
Petrera Michela — Responsabile del Procedimento
Tel (39) 03 21 33 82 57 Fax (39) 03 21 33 83 33
e-mail servizi.imprese@no.camcom.it

Eljárásfelelős
Michela PETRERA
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