
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 130/07)

Támogatás száma XA 7055/07

Tagállam Portugália

Régió Região Autónoma da Madeira

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 da Madeira

Jogalap A 364/2004/EK és az 1857/2006/EK rendelettel módosított 70/2001/EK
rendelet.

A Madeira 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 regionális végrehajtási rendeletek hatálya alá kerül

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

Támogatási program Teljes éves összeg 75 000 EUR

Garantált hitelek —

Egyedi támogatás A támogatás teljes összege —

Garantált hitelek —

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

Igen.

A nyújtandó támogatás a
támogatható beruházás
költségeinek 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 feldolgozására és forgal-
mazására vonatkozó tevékenységekre 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 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) 291 201 830
Fax (351) 291 220 605
E-mail: gabinete.sra@gov-madeira.pt

Nagy összegű egyedi támogatás
nyújtása

—

Irányító hatóság
Henrique Seabra
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