
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

értelmében engedélyezett állami támogatásokról

(2007/C 198/05)

Támogatás száma XA 7026/07

Tagállam Olaszország

Régió Regione Liguria

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela
ambientale

Jogalap Deliberazione della giunta regionale n. 1632 del 2.12.2006, concernente la
modifica del regolamento per la concessione delle agevolazioni previste dall'art.
11 della legge 27.10.1994, n. 598

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

Támogatási program Teljes éves összeg 0,6 millió EUR (*)

Garantált kölcsön —

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

—

Garantált kölcsön —

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke (7) bekezdésének d) pontja
szerint (a támogatás maximális intenzitása nem
haladhatja meg a támogatható költségek 40 %-át)

Igen

Végrehajtás időpontja A jelen összefoglalónak az Európai Bizottsághoz történő elküldését követően

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2008.6.30.

A támogatás célja Támogatás kkv-knak Igen

Érintett gazdasági ágazatok A kkv-k részére nyújtott támogatásra jogosult vala-
mennyi ágazat

Nem

Meghatározott ágazatokra korlátozott támogatás Igen

– Szénbányászat

– Feldolgozóipar

vagy

Acélgyártás

Hajógyártás

Szintetikus szálak

Gépjárműipar

Egyéb feldolgozóipar

– Mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgal-
mazása

Igen

– Minden szolgáltatás

vagy

Közlekedés

Pénzügyi szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Liguria
Assessorato allo Sviluppo economico, industria, commercio, commercio equo e
solidale, artigianato.
Dipartimento Sviluppo economico e politiche dell'occupazione
Via Fieschi, 15
I-16121 Genova
Tel. (39) 010 548 54 39; fax (39) 010 548 80 99
E-mail: gianni.dellacasa@regione.liguria.it

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Egyéb információk —

(*) A megjelölt éves kiadás halmozva van az ugyanazon jogalappal rendelkező, a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körébe tartozó kkv-knak
nyújtott program által előirányzott éves kiadással is, a jelen összefoglalóban szereplőktől eltérő ágazatokra vonatkozóan.

Támogatás száma XA 7027/07

Tagállam Olaszország

Régió Regione Liguria

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine uten-
sili o di produzione

Jogalap Deliberazione della giunta regionale n. 615 dell'8 giugno 2007, attuativa della
legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. «legge Sabatini») e s.m.i.

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

Támogatási program Teljes éves összeg 1,5 millió EUR (*)

Garantált kölcsön —

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

—

Garantált kölcsön —

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke (7) bekezdésének d) pontjában
előírtak szerint (a támogatás maximális intenzi-
tása nem haladhatja meg a támogatható költségek
40 %-át)

Igen

Végrehajtás időpontja A tartományi kormány 2007. június 8-i 615. számú, „Deliberazione della Giunta
regionale” határozatának a Liguria Tartomány Hivatalos Közlönyében történő
közzétételét követő nap (**)

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2008.6.30.

(Amennyiben a 70/2001/EK rendelet érvényességi idejét 2008.6.30-án túl
meghosszabbítják, a jelen támogatási program időtartamát hozzáigazítják az új
érvényességi időhöz)

A támogatás célja Támogatás kkv-knak Igen

Érintett gazdasági ágazatok A kkv-k részére nyújtott támogatásra jogosult vala-
mennyi ágazat

Nem

Meghatározott ágazatokra korlátozott támogatás Igen

– Szénbányászat

– Feldolgozóipar

vagy

Acélgyártás

Hajógyártás

Szintetikus szálak

Gépjárműipar

Egyéb feldolgozóipar

– Mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgal-
mazása

Igen

– Minden szolgáltatás

vagy

– Közlekedés

– Pénzügyi szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Liguria
Assessorato allo Sviluppo economico, industria, commercio, commercio equo e
solidale, artigianato
Dipartimento Sviluppo economico e politiche dell'occupazione

Via Fieschi, 15
I-16121 Genova
Tel. (39) 010 548 54 39; fax (39) 010 548 80 99
E-mail: gianni.dellacasa@regione.liguria.it

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Egyéb információk A támogatási program végrehajtható mind váltók kibocsátásával, mind váltók
kibocsátása nélkül, mindkét esetben hasonló módon, két azonos jogalappal jóvá-
hagyott technikai adatlap segítségével

(*) A megjelölt éves kiadás halmozva van az ugyanazon jogalappal rendelkező, az 1857/2006/EK rendelet, illetve a 70/2001/EK rendelet
alkalmazási körébe tartozó kkv-knak nyújtott program által előirányzott éves kiadással is, a jelen összefoglalóban szereplőktől eltérő
ágazatokra vonatkozóan, mely megfelelő külön értesítés tárgyát képezi.

(**) A tartományi kormány fent említett határozatát a Liguria Tartomány Hivatalos Közlönyében teszik közzé, miután a jelen információkat
elküldték az Európai Bizottságnak.
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