
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 208/05)

Támogatás száma XA 7011/08

Tagállam Franciaország

Régió —

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Aides à la recherche et au développement relatif au secteur agricole et alimen-
taire dans les départements d'Outre-mer

Jogalap Articles L621-1 à L621-11, articles R621-1 à R621-43 et articles R684-1 à
R684-12 du code rural

A 70/2001/EK rendelet 5a. cikke

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

Támogatási program Teljes éves összeg 532 000 EUR

Garantált kölcsön —

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

—

Garantált kölcsön —

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

Igen (legfeljebb 50 %)

A végrehajtás időpontja A bizottsági visszaigazolástól függően 2008. március

A program, illetve az egyedi támogatás
nyújtásának időtartama

2013.12.31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

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

Csak meghatározott ágazatok

– Szénbányászat

– A teljes feldolgozóipar

vagy

Acélipar

Hajógyártás

Szintetikusszál-ipar

Gépjárműipar

Egyéb feldolgozóipari ágazatok

– Valamennyi szolgáltatás

vagy

Szállítási szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások Mezőgazdasági ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

ODEADOM

12, rue Henri Rol-Tanguy
TSA 60006
F-93555 Montreuil Cedex
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Támogatás száma XA 7015/08

Tagállam Litván Köztársaság

Régió —

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Pagalba kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti

Jogalap Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymas
Nr. 3D-184 „Dėl pagalbos kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti
teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 46-1759) (Décret no 3D-184)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. 3D-
111 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-184
„Dėl pagalbos kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 27-991) (Décret no 3D-111)

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

Támogatási program Teljes éves összeg 4 millió LTL, azaz
1,159 millió EUR a hiva-
talos árfolyam szerint

Garantált kölcsönök —

Egyedi támogatás Teljes összeg —

Garantált kölcsönök —

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és
5. cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2008.3.20.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2008.6.30-ig (*)

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

Egyéb gyártási ágazatok Mezőgazdasági termékek
feldolgozása

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)
LT-01103 Vilnius

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

(*) Ha a Bizottság módosítja a 70/2001/EK rendeletet és meghosszabbítja annak időbeli hatályát, a támogatási program időtartamát is
meghosszabbítják, és erről a Bizottságot tájékoztatják.
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