
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

(2008/C 36/04)

Támogatás száma XA 7044/07

Tagállam Litván Köztársaság

Régió —

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Parama kreditų palūkanoms kompensuoti (Nr. XA 7020/07 pakeitimas)

Jogalap Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas
Nr. 3D-378 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr.
3D-160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m.
gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija,
kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadások, illetve a vállal-
kozásnak nyújtott egyedi támogatás
teljes összege

Támogatási program Teljes éves összeg 4 millió LTL (a hivatalos
árfolyamon
1,16 millió EUR)

Garantált hitelek —

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

—

Garantált hitelek —

A támogatás maximális intenzitása A rendelet 4. cikke (2)–(6) bekezdésének és
5. cikkének megfelelően

Igen

Végrehajtás időpontja 2007.5.1.

A program, illetve az egyedi támogatás
nyújtásának időtartama

2008.6.30-ig (*)

A támogatás célja KKV-k támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat(ok) A támogatás az alábbi ágazatokra korlátozódik Igen

A teljes feldolgozóipar

Minden szolgáltatás

Feldolgozóipar (beleértve
a mezőgazdasági
termékek feldolgozását)
és vidéki szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6), LT-01103 Vilnius

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkének megfelelően Igen

(*) Ha a Bizottság felülvizsgálja a 70/2001/EK rendeletet és meghosszabbítja időbeli hatályát, akkor szükség szerint a program időtartama
meghosszabbodik, és erről a Bizottságot értesíteni kell.
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Támogatás száma XA 7045/07

Tagállam Olaszország

Régió Lombardia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Interventi regionali in materia di agriturismo, educazione alimentare ed ambien-
tale, artigianato, commercio, manutenzione del territorio, turismo rurale, trasfor-
mazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, servizi essenziali, servizi
immateriali

Jogalap – Legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, «Norme per gli interventi regionali in
agricoltura»

– Legge regionale 8 giugno 2007, n. 10, «Disciplina regionale dell'agriturismo»

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

Támogatási program Teljes éves összeg 30 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

A végrehajtás időpontja 2007.10.1.

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2013.12.31-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
Turizmus
Kereskedelem
Kézműipar
Szolgáltatások

– Szénbányászat

– A teljes feldolgozóipar

vagy

Acélipar

Hajógyártás

Szintetikus szálak gyártása

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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