
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

(2007/C 307/14)

A támogatás száma XA 7002/07

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Anglia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Thirst for Life (Drinks Trial)

Jogalap Section 14 of the Education Act 2002

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

Támogatási program Teljes éves összeg —

Garantált hitelek —

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

79 240 GBP

Garantált hitelek —

A támogatás maximális intenzitása A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és
5. cikkével összhangban

Igen

A végrehajtás időpontja 2007.1.1-jétől

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2007.3.1-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi olyan ágazat, amely a kis- és középvál-
lalkozások részére nyújtott támogatásra jogosult

Nem

Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

– Szénbányászat

– A teljes feldolgozóipar

vagy

Acélgyártás

Hajógyártás

Szintetikus szálak

Gépjárművek

Egyéb feldolgozóipar

– Valamennyi szolgáltatás

vagy

Közlekedési szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások Az I. mellékletben felso-
rolt áruk feldolgozása
vagy forgalmazása

2007.12.18.C 307/24 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Department for Education and Skills

Sanctuary Buildings
Great Smith Street
London SW1P 3BT
United Kingdom

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XA 7036/07

Tagállam Olaszország

Régió Lombardia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 —– Misura 311 «Diversificazione in
attività non agricole», intervento «Produzione di energia da fonti rinnovabili», e
Misura 312 «Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese», intervento
«Produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico»

Jogalap Delibera di Giunta regionale n. VIII/3910 del 27 dicembre 2006 «Programma di
Sviluppo rurale 2007-2013 [Regolamento (CE) n. 1698/2005]»

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

Támogatási program Teljes éves összeg 10 millió EUR

Garantált kölcsön —

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

—

Garantált kölcsön —

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és
5. cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2007. szeptember 1.

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2013. december 31-ig

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
Mezőgazdaság, vadászat,
erdészet
Áram-, gáz- és vízszolgál-
tatás

– Szénbányázat

– A teljes feldolgozóipar

vagy

Acél

Hajógyártás

Szintetikus szálak

Gépjárműipar

Egyéb feldolgozóipar

– Minden szolgáltatás

vagy

Szállítási szolgáltatás

Pénzügyi szolgáltatás

Egyéb szolgáltatás

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Lombardia — Direzione generale Agricoltura

Via Pola 12/14
I–20124 Milano

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Nem
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