
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 264/06)

Támogatás száma XP 3/08

Tagállam Olaszország

Régió Marche

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Diversificazione dell'attività delle aziende agricole

Jogalap Articolo 52 (a) (i) e 53 del regolamento (CE) n. 1698/2005 — Articolo 35 e
punto 5.3.3.1.1. dell'Allegato II del regolamento (CE) n. 1974/2006 — Prog-
ramma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche approvato dalla Commis-
sione europea con decisione C (2008) 724 del 15.2.2008 — Misura 5.3.3.1.1
— sottomisura b)

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás

4 000 000,00 EUR

A támogatás maximális intenzitása A 70/2001/EK rendelet 4. cikkével összhangban

A végrehajtás időpontja Attól a naptól kezdődően, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik
az összefoglaló adatokat

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2013.12.31-ig

A támogatás célja Támogatás KKV-knak

Érintett gazdasági ágazat(ok) Meghatározott ágazatokra korlátozott támogatás: mezőgazdaság, erdészet,
turizmus, kereskedelem, kézműipar és szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Marche
Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca
Via Tiziano, 44
I-60125 Ancona

Internetcím:
www.agri.marche.it/Aree%20tematiche/aiuti%20di%20stato/diversificazione%
20aree%20bieticole.pdf

Egyéb információk Kizárólag olyan tevékenységekhez nyújtható támogatás, amelyeket az össze-
foglaló adatoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételét
követően hajtanak végre. A támogatások nyújtása Marche tartomány
2007–2013 közötti időszakra vonatkozó, az Európai Bizottság 2008.
február 15-i C(2008) 724 határozatával jóváhagyott vidékfejlesztési program-
jának 5.3.3.1.1. számú intézkedése tekintetében meghatározott prioritások, köve-
telmények, módozatok és egyéb szempontok alapján történik. Ez a program
képezi a támogatási program jogalapját

Támogatás száma XP 4/08

Tagállam Spanyolország

Régió La Rioja
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A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la
pequeña y mediana industria agroalimentaria

Jogalap Orden 10/2008, de 3 de junio de 2008, de la Consejería de Industria, Innova-
ción y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al
fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria, en régimen de
concurrencia competitiva. (B.O.R. no 75/2008, de 7 de junio de 2008)

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

Támogatási program Teljes éves összeg 3,233 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 2008.6.7.

A program, illetve az egyedi támogatás
nyújtásának időtartama

2013. december 31-ig

A támogatás célja A kis- és középvállalatok támogatása Igen

Az érintett ágazatok A kis- és középvállalkozások részére nyújtott támo-
gatásra jogosult valamennyi ágazat

Nem

Bizonyos ágazatokra korlátozott támogatás Igen

– 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

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

C/Muro de la Mata no 13-14
E-26071 Logroño (La Rioja)
Dirección Internet publicación régimen de ayuda:
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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Támogatás száma XP 6/08

Tagállam Olaszország

Régió Calabria

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Agevolazioni per gli investimenti per la promozione della certificazione di
sistemi di qualità del prodotto, del processo, ambientali e sociali

Jogalap Legge 598/94 articolo 11

Delibera della Giunta della Regione Calabria n. 436 del 23.6.2008

Decreto Dirigenziale n. 8235 del 26 giugno 2008

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

Támogatási program Teljes éves összeg 5 millió EUR

Garantált kölcsön —

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

—

Garantált kölcsön —

A támogatás maximális intenzitása A rendelet 4. cikkének (7) bekezdésével össz-
hangban

Igen

A végrehajtás időpontja 2008.6.23.

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2008.12.31-ig

A támogatás célja Támogatás KKV-knak Igen

Az érintett gazdasági ágazatok A KKV-k részére nyújtott támogatásra jogosult vala-
mennyi ágazat

Igen

Meghatározott ágazatokra korlátozott támogatás Nem

– Szénbányászat

– A feldolgozóipar valamennyi ágazata

vagy

– Acélipar

– Hajógyártás

– Szintetikus szálak gyártása

– Gépjárműipar

– A feldolgozóipar egyéb ágazatai

– Valamennyi szolgáltatás

vagy

– Szállítási szolgáltatás

– Pénzügyi szolgáltatás

– Egyéb szolgáltatás

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Calabria
Dipartimento n. 5 «Attività Produttive»

Viale Cassiodoro
Palazzo Europa
I-88100 Santa Maria di Catanzaro

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Nem
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