
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

A tagállamok által közzétett információ az EK-szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalko-
zásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rende-

let értelmében nyújtott állami támogatásokról

(2007/C 151/03)

A támogatás száma XA 7007/07

Tagállam Németországi Szövetségi Köztársaság

Régió Minden német tartomány támogatásnyújtó hatósági minőségében

A támogatási program megnevezése
vagy egyedi támogatás esetén a
kedvezményezett neve

Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes (Az agrárstruktúra és a partvédelem javítása)”, amelynek
túlnyomó részét az 1698/2005/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdése szerinti
nemzeti keretprogram végrehajtására kell felhasználni. Részletek:

1. Förderung von Investitionen im Bereich der Verarbeitung und Vermarktung
auf Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe (Agrarinvestitionsförderungspro-
gramm – AFP) (A mezőgazdasági üzemek szintjén végrehajtott beruházások
támogatása a feldolgozás és forgalomba hozatal területén [mezőgazdasági
beruházástámogatási program – AFP])

2. Förderung von Investitionen von Unternehmen der Verarbeitung und
Vermarktung (Grundsätze für die Förderung zur Marktstrukturverbesserung
(Zusammenschlüsse) (A feldolgozó és forgalmazó vállalkozások általi beruhá-
zások támogatása [A piacszerkezet javítását célzó támogatások alapelvei])

3. Förderung der Erarbeitung von Vermarktungskonzeptionen (Grundsätze für
die Förderung zur Marktstukturverbesserung) (Forgalomba hozatali koncep-
ciók kidolgozásának támogatása [a piacszerkezet javítását célzó támogatások
alapelvei])

http://www.bmelv.de/cln_044/nn_751002/DE/04-Landwirtschaft/Foerderung/
GAK/Rahmenplan/Rahmenplan2007.html__nnn=true

Jogalap Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes“

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

Támogatási program Rahmenplan der
Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küsten-
schutzes” számára nyúj-
tott éves összeg

70 millió EUR

Biztosított kölcsön —

Egyedi támogatás A támogatás összege —

Biztosított kölcsön —

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(7) bekezdésével és
5. cikkével összhangban

Igen

A program hatálybalépési időpontja 2007.2.15.

A támogatási program vége, illetve
egyedi támogatás esetén az utolsó
részletfizetés időpontja

2010.12.31.
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A támogatás célja A közép- és kisvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi gazdasági ágazat, amelyben kkv-támo-
gatás nyújtható

A támogatás a következő ágazatokra vonatkozik: Igen

– bányászat

– a teljes feldolgozóipar

vagy

acélipar

hajógyártás

műszálgyártó ipar

gépjárműgyártó ipar

a feldolgozóipar egyéb ágazatai

– mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgal-
mazása

Igen

– valamennyi szolgáltatás

vagy

közlekedés

pénzügyi szolgáltatások

egyéb szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

A támogatást a szövetségi tartományok illetékes hatóságai nyújtják

Nagyobb projekteknek nyújtott egyedi
támogatások

A rendelet 6. cikkével összhangban: Igen
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