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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες βάσει του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως
συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ (Γενικός κανονι
σμός απαλλαγής κατά κατηγορία)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2014/C 50/04)

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.37283 (2013/X)

Κράτος μέλος

Κάτω Χώρες

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

NLD

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

FLEVOLAND
Άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Χορηγούσα αρχή

Provincie Flevoland
Postbus 55
8200 AB LELYSTAD
NEDERLAND
www.flevoland.nl

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Regeling Technologische Innovatie en Milieu Innovatie 2008-2013
(TMI-regeling 2008-2013).

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη
εθνική δημοσίευση)

Verordening (EG) nr. 1083/2006 (en bijdragetoekenning nr. C(2007)
3949 van de Europese Commissie van 13 augustus 2007 (art. 4 lid 1b)
en Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007-2013 van
12 november 2007 (art. 2) (http://eb.sdu.nl/sduwebdata/op/SC82961.
pdf) en Besluit EFRO programmaperiode 2007-2013 van 3 oktober
2007 (art. 5) (http://eb.sdu.nl/eb/show.do?key=STB11214&type=op).

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Τροποποίηση SA.36504
Παράταση X 784/2009

Διάρκεια

01.05.2008 - 31.12.2015

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς)

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που
προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

EUR 8,5 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

-

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Άμεση επιδότηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

-

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά
ταμεία

Zie nationale grondslag. — EUR 3,08 (σε εκατ.)

21.2.2014

21.2.2014

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε
% ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης
σε εθνικό νόμισμα

Στόχοι
Βιομηχανική έρευνα [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. β)]

C 50/41

20 %

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %
5.5 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης
http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/europa-1/beleid/programmas-2007-2013/tmi-regeling/
Ga naar website www.flevoland.nl en selecteer vervolgens achterelkaar in de linkerkolom «Wat doen we»,
«Europa», «Ontwikkeling», «Programma's 2007-2013» en «TMI-regeling».

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.37820 (2013/X)

Κράτος μέλος

Βουλγαρία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους
Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

Bulgaria
Άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Χορηγούσα αρχή

Управляващ орган на Оперативна програма «Развитие на конкурентоспо
собността на българската икономика
Република България, гр. София, ул. «Славянска» №8
гл. дирекция «Европейски фондове за конкурентоспособност» на Мини
стерство на икономиката и енергетиката
www.opcompetitiveness.bg

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ
BG161PO003-3.2.01 «Подкрепа за инициативи на фондове за първона
чално финансиране»

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη
εθνική δημοσίευση)

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. бр.
65/2013 г.); Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика», CCI Номер: 2007BG161PO003: http://
www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/2046_OPCo mpetiti
veness_En_2012.pdf;Изисквания за проектното предложение по проце
дура BG161PO003-3.2.01 «Подкрепа за инициативи на фондове за
първоначално финансиране»

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης
Διάρκεια

04.11.2013 - 31.12.2013

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που
προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

BGN 1,5647 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

-

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Άμεση επιδότηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

-

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά
ταμεία

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма
«Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» 2007
2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер:
2007BG161PO003 - BGN 1,33 (σε εκατ.)
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε
% ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης
σε εθνικό νόμισμα

Στόχοι

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες καινοτο
μίας και ενισχύσεις για υπηρεσίες στήριξης καινο
τομίας (άρθρο 36)

21.2.2014

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

391 166 BGN

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=125

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.37854 (2013/X)

Κράτος μέλος

Ισπανία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

RGE 36/2013

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA
Μικτές περιφέρειες

Χορηγούσα αρχή

CONSELLERIA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
AVDA. CAMPANAR, 32
46015 VALENCIA
www.cece.gva.es

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Desarrollo de la Formación Profesional

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη
εθνική δημοσίευση)

CONVENIO SINGULAR ENTRE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE DE LA GENERALITAT Y EL CONSEJO DE
CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN
DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PARA COLABORAR EN EL
DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA COMU
NITAT VALENCIANA.

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης
Διάρκεια

04.10.2013 - 31.12.2013

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που
προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

EUR 0,07 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

-

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Άμεση επιδότηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

-

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά
ταμεία

21.2.2014

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

C 50/43

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε
% ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης
σε εθνικό νόμισμα

Στόχοι

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
(άρθρο 26)

50 %

Γενική κατάρτιση (άρθρο 38 παρ. 2)

100 %

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

0%

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης
http://www.cece.gva.es/eva/docs/fp/relaciones_empresas/convenio_camaras.pdf

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.37865 (2013/X)

Κράτος μέλος

Ισπανία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους
Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

ASTURIAS
Άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Χορηγούσα αρχή

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)
Parque Tecnológico de Asturias, s/n
33428 Llanera — Asturias- España
www.idepa.es

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Subvenciones a empresas de base tecnológica en el Principado de Astu
rias

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη
εθνική δημοσίευση)

Resolución de 18 de octubre de 2013, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de
base tecnológica en el Principado de Asturias (Boletín Oficial del Princi
pado de Asturias no 257, de 6 de noviembre de 2013)

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης
Διάρκεια

06.11.2013 - 31.12.2013

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που
προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

EUR 0,5 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

-

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Άμεση επιδότηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

-

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά
ταμεία

Fondo Europeo de Desarrollo Regional — EUR 0,40 (σε εκατ.)
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε
% ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης
σε εθνικό νόμισμα

Στόχοι

Ενίσχυση σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις (άρθρο
35)

21.2.2014

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

120 000 EUR

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης
https://sede.asturias.es/bopa/2013/11/06/2013-20421.pdf

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.37928 (2013/X)

Κράτος μέλος

Κάτω Χώρες

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

DGA/13156263

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

NEDERLAND
Μη ενισχυόμενες περιοχές

Χορηγούσα αρχή

Staatssecretaris van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73
Den Haag
www.minez.nl

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Regionale productie biologische diervoedergrondstoffen

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη
εθνική δημοσίευση)

artikel 2 Kaderwet LNV-subsidies

Συνολικό ποσό της ενίσχυσης ad hoc που χορηγή
θηκε στην επιχείρηση

ενίσχυση ad hoc

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης
Διάρκεια

από 15.11.2013

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς)

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων
γεωργικών πρώτων υλών και ζώντων ζώων, Λιανικό εμπόριο τροφίμων,
ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ — Bionext als intermediair van de biologische keten

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που
προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

EUR 0,02 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

-

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Άμεση επιδότηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

-

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά
ταμεία

21.2.2014

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε
% ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης
σε εθνικό νόμισμα

Στόχοι
Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
(άρθρο 26)

C 50/45

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

50 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/26/brief-subsidie
regionale-producti e-biologische-diervoedergrondstoffen.html

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.37929 (2013/X)

Κράτος μέλος

Κάτω Χώρες

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

DGA/13154547

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

NEDERLAND
Μη ενισχυόμενες περιοχές

Χορηγούσα αρχή

Staatssecretaris van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73
Den Haag
www.minez.nl

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Bio Quality Assurance

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη
εθνική δημοσίευση)

artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies

Συνολικό ποσό της ενίσχυσης ad hoc που χορηγή
θηκε στην επιχείρηση

ενίσχυση ad hoc

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης
Διάρκεια

από 15.11.2013

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς)

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ — Bionext

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που
προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

EUR 0,043 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

-

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Άμεση επιδότηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

-

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά
ταμεία
Στόχοι
Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
(άρθρο 26)

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε
% ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης
σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

50 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/26/brief-subsidie-bio
quality-assura nce.html

