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A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Pénzügyi támogatás új szerszámgépek vagy gyártóberendezések beszerzéséhez
vagy lízingeléséhez

Jogalap Legge 28.11.1965, n. 1329

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4347 del 28.12.2006

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

Támogatási program Teljes éves összeg 4 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A programra a támogatási intenzitás 70/2001/EK rendelet 4. cikkének (7) bekez-
dése szerinti felső határ vonatkozik, ennek következtében nem haladhatja meg a
támogatásra jogosult kiadások 40 %-át.

Végrehajtás időpontja 2007.1.1.

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége 2008.12.31.

A támogatás célja A KKV-k támogatása új szerszámgépek vagy gyártóberendezések beszerzéséhez
vagy lízingeléséhez a referencia-kamatláb 50 %-ával azonos kamattámogatásnak
köszönhetően. Az összeszerelés, a kipróbálás, a szállítás és a csomagolás költ-
ségei a gép árának legfeljebb 15 %-áig számíthatók be.

A finanszírozás összege a beruházások 100 %-át is elérheti egy hét évig terjedő
időszakban, amely legfeljebb két év előtörlesztést foglalhat magában. Az intézke-
désre vonatkozó egyes kérelmekre adott hozzájárulás semmi esetre sem halad-
hatja meg az Európai Unió hatályos jogszabályai által engedélyezett maximális
támogatási intenzitást.

Az érintett gazdasági ágazat(ok) A támogatást a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalomba hozata-
lával foglalkozó KKV-knak szánják a a 70/2001/EK rendelet 2. cikkének (2)
bekezdésének m) és n) pontja szerint.

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe
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