
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 111/07)

Támogatás száma XA 7051/07

Tagállam Portugália

Régió Região Autónoma dos Açores

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Aumento do valor dos produtos florestais.
Regime de auxílios integrado na Medida 1.7 — Aumento do valor dos produtos
agrícolas e florestais, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autó-
noma dos Açores

Jogalap A 364/2004/EK és az 1857/2006/EK rendelettel módosított 70/2001/EK
rendelet.
Az Azori-szigetek Autonóm Régió vidékfejlesztési programjának 1.7. számú
intézkedése az 1698/2005/EK rendelet 28. cikkén alapul, és az említett program
Bizottság általi jóváhagyása után a nemzeti 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 85 000 EUR

Garantált hitelek —

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

—

Garantált hitelek —

A támogatás maximális intenzitása A 70/2001/EK rendelet 4. cikkének
(2)–(6) bekezdésével összhangban

Igen.
A nyújtandó támogatás a
támogatható beruházás költ-
ségeinek legfeljebb 75 %-ára
korlátozódik

A végrehajtás időpontja 2007

A program, illetve az egyedi támogatás
nyújtásának időtartama

2013.12.31-ig

A támogatás célja Az erdészeti vállalatok támogatása, aminek célja
az erdészeti termékek értékének növelése. A
támogatás csak az erdészeti termékek feldolgozá-
sára és forgalmazására vonatkozó tevékenysé-
gekre terjed ki

Igen

Az érintett ágazat(ok) Erdészeti ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

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

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura
Vinha Brava
P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores
Tel. (351) 295 40 42 80
Fax (351) 295 40 36 31
E-mail: draca@azores.gov.pt

Nagy összegű egyedi támogatás
nyújtása

Nem

Irányító hatóság

(Fátima Amorim)
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Támogatás száma XA 7052/07

Tagállam Portugália

Régió Região Autónoma dos Açores

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Cooperação para a Promoção da Inovação.
Regime de auxílios integrado na Medida 1.8 — Cooperação para a Promoção da
Inovação, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos
Açores

Jogalap A 364/2004/EK és az 1857/2006/EK rendelettel módosított 70/2001/EK
rendelet.
Az Azori-szigetek Autonóm Régió vidékfejlesztési programjának 1.8. számú
intézkedése az 1698/2005/EK rendelet 29. cikkén alapul, és az említett program
Bizottság általi jóváhagyása után a nemzeti 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 672 269 EUR

Garantált hitelek —

Egyedi támogatás Teljes összeg —

Garantált hitelek —

A támogatás maximális intenzitása A 70/2001/EK rendelet 5. cikkével összhangban Igen.
A támogatás intenzitása a
támogatható költségek össze-
gének 45 és 100 %-a között
váltakozik, a támogatási szint
differenciálásával a kutatás és
fejlesztés azon szakaszai
szerint, amelyre a költségek
vonatkoznak. Amennyiben
egy adott projekt a kutatás és
fejlesztés különböző szaka-
szait foglalja magában, a
felmerülő 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. december 31-ig

A támogatás célja Az ágazatok szereplői, valamint a 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 dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura
Vinha Brava
P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores
Tel. (351) 295 40 42 80
Fax (351) 295 40 36 31
E-mail: draca@azores.gov.pt

Nagy összegű egyedi támogatás
nyújtása

Nem

Irányító hatóság

(Fátima Amorim)
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Támogatás száma XA 7057/07

Tagállam Spanyolország

Régió Galicia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacio-
nismo agrario

Jogalap Orden de 17 de agosto de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asocia-
cionismo agrario en Galicia y se convocan ayudas para el año 2007 (DOG
no 164, del 24.8.2007, corrección errores DOG 29/11/07)

A támogatási program keretében
tervezett kiadások, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege

Támogatási
program

Teljes éves összeg
A 2007. évben

0,2 millió EUR

Garantált kölcsönök —

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

—

Garantált kölcsönök —

A támogatás maximális intenzitása A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdése és
5. cikke szerint

Igen

A végrehajtás időpontja 2008.8.24.

A program, illetve az egyedi támogatás
nyújtásának időtartama

2007. január 1-jétől 2013. december 31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Az érintett gazdasági ágazat(ok) A kis- és középvállalkozások részére nyújtott
támogatásra jogosult valamennyi ágazat

Nem

A támogatás csak bizonyos ágazatokra korláto-
zódik

– Szénbányászat

– Az összes ipari ágazat

vagy

Vaskohászat

Hajógyártás

Műszálgyártás

Gépjárműipar

Egyéb ipari ágazatok

– Mezőgazdasági termékek feldolgozása és
forgalmazása

Igen

– Valamennyi szolgáltatás

vagy

Szállítási szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Xunta de Galicia
Consellería do Medio Rural
Dirección general de producción, industrias y calidad agroalimentaria
dxpica.mrural@xunta.es

Edificio Administrativo San Caetano s/n
E-15781 Santiago de Compostela

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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Támogatás száma XA 7060/07

Tagállam Spanyolország

Régió Cataluña

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Ayudas para la incentivación de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas
y explotaciones de porcino

Jogalap Orden AAR/388/2007, de 23 de octubre, por la cual se aprueban las bases regu-
ladoras de las ayudas para la incentivación de la mejora de la eficiencia energé-
tica en invernaderos agrícolas y en explotaciones de porcino, y se convocan las
correspondientes al año 2007 (DOGC núm. 4997 de 29.10.2007)

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási
program

Teljes éves összeg 0,478 millió EUR

Garantált kölcsönök —

Egyedi támogatás Teljes éves összeg —

Garantált kölcsönök —

A támogatás maximális intenzitása A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével,
valamint az 5. cikkel összhangban

Igen

A végrehajtás időpontja 2007.10.30.

A program, illetve az egyedi támogatás
nyújtásának időtartama

2008.6.30-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Az érintett gazdasági ágazat(ok) A kis- és középvállalkozások részére nyújtott
támogatásra jogosult valamennyi ágazat

A támogatás csak bizonyos ágazatokra korláto-
zódik

Igen

– Szénbányászat

– Az összes ipari ágazat

vagy

Acélipar

Hajógyártás

Műszálgyártás

Gépjárműipar

Egyéb ipari ágazatok

– Mezőgazdasági termékek feldolgozása és
forgalmazása (*)

Igen

– Valamennyi szolgáltatás

vagy

Szállítási szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
E-08007 Barcelona

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

(*) A jelen rendelet 2. cikkének k) pontja szerint.
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