
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 254/05)

Támogatás száma XP 2/08

Tagállam Svédország

Régió —

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Stöd till insatser på livsmedelsområdet

Jogalap 8, 9 och 12 §§ förordningen (2008:80) om stöd till insatser på livsmedels-
området

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

Támogatási program Teljes éves összeg 2008-ban 10,480 millió SEK,

2009-ben és 2010-ben
21,480 millió SEK.

Ezek az összegek tartal-
mazzák az 1857/2006/EK
bizottsági rendelet 15. cikke
(2) bekezdésének a), c) és
d) pontja, valamint a
68/2001/EK bizottsági ren-
delet 4. cikke alapján nyúj-
tandó támogatást is

Garantált kölcsönök —

Egyedi támogatás Teljes összeg —

Garantált kölcsönök —

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

Igen (5. cikk)

A végrehajtás időpontja 2008. május 1-jétől

A program, illetve az egyedi támogatás
nyújtásának időtartama

2010. december 31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazat(ok) Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támo-
gatásra jogosult valamennyi ágazat

Csak bizonyos ágazattokra vonatkozó támogatás Igen

– Szénbányászat

– Feldolgozóipar

vagy

– Acélipar

– Hajógyártás

– Szintetikus szálak gyártása

– Gépjárműipar

– Egyéb feldolgozóipar Élelmiszeripar

– Minden szolgáltatás

vagy

– Szállítási szolgáltatások

– Pénzügyi szolgáltatások

– Egyéb szolgáltatások
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XP 5/08

Tagállam Litván Köztársaság

Régió —

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams (Nr.
7019/2007 pakeitimas) [Viss återbetalning av garantibetalningar till mottagare
av garantilån (ändring av nr 7019/2007).]

Jogalap Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 15 d. įsakymas
Nr. 3D-206 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr.
3D-161 „Dėl Garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensa-
vimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (décret ministériel no 3D-206 modifiant
le décret no 3D-161)

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

Támogatási program Teljes éves összeg 1,5 millió LTL (a hiva-
talos átváltási árfolyamon
0,435 millió EUR)

Garantált kölcsönök —

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

—

Garantált kölcsönök —

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

Igen

A végrehajtás időpontja 2008. április 20-tól

A program, illetve az egyedi támogatás
nyújtásának időtartama

2008. június 30-ig (*)

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Az érintett ágazat(ok) Támogatás az alábbi ágazatokban nyújtható Igen

– A teljes feldolgozóipar
– Valamennyi szolgáltatás

Feldolgozóipar (beleértve a
mezőgazdasági termékek
feldolgozását) és vidéki
szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (ministère de l'agriculture)

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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