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(Közlemények)

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ
KÖZLEMÉNYEK

BIZOTTSÁG

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások
engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(2008/C 262/01)

A határozat elfogadásának időpontja 2008.8.18.

A támogatás száma N 125/08

Tagállam Magyarország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Agrárcélú kezességvállalás támogatástartalmának kiszámítása (AVHGA)

Jogalap —

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Az állami kezességvállalások támogatástartalmának kiszámítására szolgáló
módszertan

A támogatás formája Kezességvállalás

Költségvetés —

A támogatás intenzitása —

Időtartam 2013.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Kossuth Lajos tér 11.
H-1055 Budapest

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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A határozat elfogadásának időpontja 2008.7.31.

A támogatás száma N 285/08

Tagállam Spanyolország

Régió Castilla y León

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Ayudas para la promoción del cooperativismo agrario

Jogalap Proyecto de Orden por la que se convocan las ayudas para promover y fomentar
el cooperativismo agrario en la Comunidad Autónoma de Castila y León

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A termelői, feldolgozói és forgalmazói tevékenységek javítására irányuló szak-
képzettséggel rendelkező személyzet foglalkoztatásának, valamint a szövetkezeti
csoportosulások által kifejlesztett műszaki, számviteli és igazgatási irányítási
módszerek alkalmazásának elősegítése a vidéki területeken

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 800 000 EUR évente

A támogatás intenzitása Változó a foglalkoztatásba vett alkalmazott szerint (40 %-tól 60 %-ig)

Időtartam 2008-2013

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Consejería de Agricultura y Ganadería
Junta de Castilla y León
C/ Rigoberto Cortejoso, 14
E-47014 Valladolid

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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