
A tagállamok által közölt információ az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális
beruházási támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendelettel össz-

hangban nyújtott állami támogatásokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 256/04)

Támogatás száma XR 3/08

Tagállam Cseh Köztársaság

Régió Severovýchod

A támogatási program megnevezése
vagy az ad hoc támogatási kiegészí-
tésben részesülő vállalkozás neve

Regionální operační program NUTS II Severovýchod pro období 2007–2013

Jogalap Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších
předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů

Az intézkedés típusa Támogatási program

Tervezett éves kiadás 772 303 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás 40 %

A rendelet 4. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja 2007.12.17.

Időtartam 2013.12.31.

Gazdasági ágazat Minden, regionális beruházási támogatásra jogosult ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Velké náměstí 1
CZ-500 03 Hradec Králové

Az internetcím, ahol a támogatási
programot közzétették

http://www.rada-severovychod.cz

Egyéb információ —

Támogatás száma XR 4/08

Tagállam Cseh Köztársaság

Régió Jihovýchod

A támogatási program megnevezése
vagy az ad hoc támogatási kiegészí-
tésben részesülő vállalkozás neve

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Jogalap Z. č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

Z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Az intézkedés típusa Támogatási program

Tervezett éves kiadás 111 millió EUR
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Maximális támogatási intenzitás 40 %

A rendelet 4. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja 2007.12.17.

Időtartam 2013.12.31.

Gazdasági ágazat Minden, regionális beruházási támogatásra jogosult ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
Kounicova 13
CZ-602 00 Brno

Az internetcím, ahol a támogatási
programot közzétették

http://www.jihovychod.cz

Egyéb információ —

Támogatás száma XR 56/08

Tagállam Olaszország

Régió Sardegna

A támogatási program megnevezése
vagy az ad hoc támogatási kiegészí-
tésben részesülő vállalkozás neve

Pacchetti integrati di agevolazione per le PMI operanti nei settori dell'industria,
dell'artigianato e dei servizi

Jogalap Legge regionale n. 7/2005 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione», art. 11 e s.m.i.

Direttive di attuazione approvate con deliberazione della Giunta regionale
n. 27/19 del 13.5.2008 «Strumenti di incentivazione alle imprese ai sensi
dell'art. 11 della L.R. n. 7/2005 e s.m.i. Approvazione definitiva delle direttive
del PIA Industria, Artigianato e Servizi». Art. 6-9

Az intézkedés típusa Támogatási program

Tervezett éves kiadás 9,6 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás 25 %

A rendelet 4. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja 2008.4.1.

Időtartam 2013.12.31.

Gazdasági ágazat Minden, regionális beruházási támogatásra jogosult ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione autonoma della Sardegna
Assessorato alla programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
Centro regionale di programmazione
Viale Mameli, 88
I-09100 Cagliari

Az internetcím, ahol a támogatási
programot közzétették

http://www.regione.sardegna.it

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1&mese=2008
05&giorno=13&p=1

Egyéb információ —
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