
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

A tagállamok által közölt információ a EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális
beruházási támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendelettel össz-

hangban nyújtott állami támogatásokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 17/02)

Támogatás száma XR 75/07

Tagállam Finnország

Régió NUTS II FI 200 (endast Ålands landsbygd och skärgård)

A támogatási program megnevezése
vagy az ad hoc támogatási kiegészí-
tésben részesülő vállalkozás neve

Investeringsbidrag till skärgården och landsbygden. Stöd för investeringar för
bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter på landsbygden och Marie-
hamn

Jogalap Självstyrelselag för Åland (FFS 1144/1991); Landskapslag om näringsstöd (ÅFS
35/1996); Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapet medel
samt om landskapsgaranti (ÅFS 50/1988); Anslag i landskapets årliga budget;
Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007-2013 (2006/C 54/08); Kommissio-
nens förordning (EG) nr 1628/2006 av den 24 oktober 2006 om tillämpningen
av artiklarna 87 och 88 i EG fördraget på statligt regionalt investeringsstöd EGT
L 302, 24.10.2006 s 29; Kommissionens beslut om godkännande av den regio-
nala stödkartan för Åland 20.12.2006

Az intézkedés típusa Támogatási program

Tervezett éves kiadás 0,8 millió EUR

Tervezett támogatás teljes összege Folyósítása 7 évig

Maximális támogatási intenzitás 10 %

A rendelet 4. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja 2007.3.27.

Időtartam 2013.12.31.

Gazdasági ágazat Minden, regionális beruházási támogatásra jogosult ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ålands landskapsregering

Az internetcím, ahol a támogatási
programot közzétették

www.regeringen.ax

Egyéb információ —
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Támogatás száma XR 2/08

Tagállam Ciprus

Régió 87(3)(c)

A támogatási program megnevezése
vagy az ad hoc támogatási kiegészí-
tésben részesülő vállalkozás neve

Σχέδιο ενισχύσεων για τη τεχνολογική αναβάθμιση των κοινοπραξιών ελληνοκυπρίων
και τουρκοκυπρίων με έμφαση στην ανάπτυξη της εμπορίας και μεταποίησης γεωρ-
γικών προϊόντων/Enishyseis gia tin technologiki anavathmisi ton koinopraxion
ellinolyprion kai tourkokyprion me emfasi stin anaptyxi tis eborias kai meta-
poiisis georgikon proionton

Jogalap Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 65.528, 16.5.2007/Apofasi ypourgikou
symvouliou ar. 65.528, 16.5.2007

Az intézkedés típusa Támogatási program

Tervezett éves kiadás 3,833 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás 40 %

A rendelet 4. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja 2007.12.21.

Időtartam 2010.12.31.

Gazdasági ágazat Minden, regionális beruházási támogatásra jogosult ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ypourgeio OIkonomikon
1439 Nicosia
Τel. (357) 22 60 12 05
ddionyssiou@mof.gov.cy

Az internetcím, ahol a támogatási
programot közzétették

www.mof.gov.cy

Egyéb információ —
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