
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

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 110/09)

Támogatás száma: XA 7002/08

Tagállam: Olaszország

Régió: Regione autonoma Valle d'Aosta

A támogatási program megnevezése: Aiuti alle aziende operanti nel settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli

Jogalap: Art. 56 del titolo III (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo
rurale. Modificazioni alle leggi regionali 16 novembre 1999, n. 36, e 28 aprile 2003, n. 18) della legge
regionale 12 dicembre 2007, n. 32 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010). Modificazioni di leggi regio-
nali.»

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás: 0,5 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás:
A tárgyi és immateriális eszközökbe történő beruházások támogatható költségeinek 40 %-a, ideértve a
megvalósításhoz kapcsolódó tanácsadási kiadásokat is.
Amennyiben a támogatást kamattámogatás vagy kedvezményes kamatozású kölcsön formájában nyújtják, a
bruttó támogatástartalom kiszámítása egy e célra szolgáló szoftver segítségével, és a Bizottság által rend-
szeres időközönként meghatározott referencia-kamatláb felhasználásával történik

Végrehajtás időpontja: 20 munkanappal azután, hogy a Bizottság kézhez vette az összefoglaló tájékoztatót

Az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: A program alapján 2013. december 31-ig, illetve ezen
időpontot követően további 6 hónapig nyújtható támogatás

A támogatás célja:
A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozások támoga-
tása, a vállalatvezetés racionalizálásának a termelési költségek csökkentésén, az előállítás és a minőség javí-
tásán, illetve a természeti környezet, a higiéniai körülmények és az állatjóllét színvonalának javításán
keresztül való ösztönzése által.
Utalás a megfelelő közösségi rendeletre: A 70/2001/EK rendelet 4. cikke

Érintett ágazatok: A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és közép-
vállalkozások

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: Regione autonoma Valle d'Aosta — Assessorato agricoltura e
risorse naturali — Dipartimento Agricoltura — Loc. Grande Charrière, 66 — I-11020 Saint-Christophe
(Aosta)

Internetcím:
http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_allegato=1247

Saint-Christophe

A mezőgazdasági osztály koordinátora
Emanuele DUPONT
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