
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 100/05)

Támogatás száma XA 7048/07

Tagállam Spanyol Királyság

Régió Castilla y León

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Línea S22 — Ayuda a la PYME agroalimentaria en materia de investigación y
desarrollo

Jogalap Orden AYG/1346/2007, de 30 de julio, por la que se convocan las subvenciones
a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de
la alimentación en Castilla y León — Línea S22 (B.O.C. y L. no 162 de 21 de
agosto de 2007)

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

Támogatási program Teljes éves összeg 2 000 000 EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

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

Igen X Nem

Végrehajtás időpontja 2007.8.22.

A program vagy egyedi támogatás
nyújtásának időtartama

2008.6.30-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalko-
zások támogatása

Igen X Nem

Érintett gazdasági ágazatok Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támoga-
tásra jogosult valamennyi ágazat

Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás X

– Szénbányászat

– Feldolgozóipar

vagy

Acélipar

Hajógyártás

Szintetikus szálak gyártása

Gépjárműipar

Egyéb feldolgozóipar (élelmiszeripar és kapcsolódó
iparágak)

X

– Mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgal-
mazása

X

– Minden más szolgáltatás

vagy

Szállítási szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Consejería de Agricultura y Ganadería

Calle Rigoberto Cortejoso no 14
E-47014 Valladolid

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével
összhangban

Igen X Nem
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Támogatás száma XA 7056/07

Tagállam Portugália

Régió Região Autónoma da Madeira

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Cooperação para a elaboração de Novos Produtos, Processos e Tecnologias

Regime de auxílios integrado na Medida 1.9 — Cooperação para a elaboração de
Novos Produtos, Processos e Tecnologias do Programa de Desenvolvimento
Rural da Região Autónoma da Madeira

Jogalap A 364/2004/EK és az 1857/2006/EK rendelettel módosított 70/2001/EK rende-
let.

A Madeira Autonóm Régió vidékfejlesztési programjának 1.9. számú intézkedése
az 1698/2005/EK rendelet 29. cikkén alapul, és az említett program Bizottság
általi jóváhagyása után a regionális végrehajtási rendeletek hatálya alá kerül

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadások, illetve a vállal-
kozásnak nyújtott egyedi támogatás
teljes összege

Támogatási program Teljes éves összeg 52 500 EUR

Garantált hitelek

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

Garantált hitelek

A támogatás maximális intenzitása A 70/2001/EK rendelet 5. cikkével összhangban Igen.
A támogatás intenzitása
a támogatható költsé-
gek összegének 45 és
100 %-a között válta-
kozik a támogatási
szint differenciálásával a
kutatás és fejlesztés
azon szakaszai szerint,
amelyre a költségek
vonatkoznak. Ameny-
nyiben egy adott projekt
a kutatás és fejlesztés
különböző szakaszait
foglalja magában, a felme-
rülő támogatható költ-
ségek alapján számított,
megengedhető támogatási
intenzitást a vonatkozó
megengedhető támogatási
intenzitások súlyozott
átlaga alapján állapítják
meg

A végrehajtás időpontja 2007

A program, illetve az egyedi támogatás
nyújtásának időtartama

2013.12.31-ig

A támogatás célja Az ágazatok szereplői, valamint a köz- és magánszféra partnerségének elősegí-
tése új termékek, eljárások és technológiák kifejlesztése, átadása és terjesztése
céljából

Az érintett ágazat(ok) Agrárélelmiszer-ipari és erdészeti ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autó-
noma da Madeira

Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais
Av. Arriaga, n.o 21-A, Edifício Golden Gate-5
P-9004-158 Funchal
Tél. (351) 291 20 18 30
Fax (351) 291 22 06 05
E-mail: gabinete.sra@gov-madeira.pt

Nagy összegű egyedi támogatás nyúj-
tása

Nem
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