EL

C 224/50

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

29.7.2011

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 (Γενικός κανονισμός
απαλλαγής κατά κατηγορία)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2011/C 224/11)

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.31833 (X 413/10)

Κράτος μέλος

Ιταλία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

—

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

SICILIA
Άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Χορηγούσα αρχή

Assessorato regionale Risorse Agricole ed Alimentari — Dipartimento
Interventi Strutturali per l'Agr
viale Regione Siciliana n. 2771 — 90145 Palermo
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Misura 311 del PSR Sicilia 2007-2013 ″Diversificazione verso attività
non agricole ″ — Azione A ″Agriturismo ″

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη
εθνική δημοσίευση)

PSR Sicilia 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con
decisione C(2008) 735 del 18/2/2008 e successivamente con decisione
C(2009) 10542 del 18/12/2009
Legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, articolo 24 che modifica la legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32, pubblicata nella GURS 14 agosto
2009, n. 38 parte I supplemento ordinario

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

—

Διάρκεια

3.11.2010—31.12.2013

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

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗ
ΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που
προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

EUR 15,00 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

EUR 1,00 (σε εκατ.)

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Άμεση επιδότηση,Επιδότηση επιτοκίου,Εγγύηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

—

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά
ταμεία

FEASR — Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — EUR 25,74
(σε εκατ.)

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε
%
ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

Καθεστώς

30 %

20 %
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Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:
http://www.psrsicilia.it/Documenti_nuovosito.html
cliccare su PSR Sicilia 2007-2013 — versione modificata — approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C(2009) 10542 del 18 dicembre 2009 — Allegato 1
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g09-38o/g09-38o.html

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.31842 (X 415/10)

Κράτος μέλος

Ιταλία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

—

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

SICILIA
Άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Χορηγούσα αρχή

Dipartimento regionale delle attività produttive
via degli Emiri n.45 C.A.P. 90145 Palermo
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione- PO FESR 2007-2013
asse IV obiettivo 4.1.1 linea 4.1.1.1

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη
εθνική δημοσίευση)

art.5 l.r. del 16.12.2008 n.23 pubblicata in GURS S.O. n.59 del
24.12.2008. D.A. n.120/GAB del 3.12.2009 pubblicato in GURS
n.12 del 12.3.2010. D.D.G.n 1703 del 18.6.2010 pubblicato in
GURS S.O. n.30 del 2.7.2010. D.D.G. n.2740 del 21.10.2010

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

—

Διάρκεια

30.11.2010—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 15,00 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

—

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Άμεση επιδότηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

—

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά
ταμεία

PO FESR 2007-2013 obiettivo operativo 4.1.1 linea d'intervento
4.1.1.1 — EUR 7,50 (σε εκατ.)

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε
%
ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

Πειραματική ανάπτυξη [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ.
γ)]

60 %

—

Βασική έρευνα [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. α)]

100 %

—

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

80 %

—
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

29.7.2011

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:
http://www.regione.sicilia.it/cooperazione
http://www.regione.sicilia.it/industria

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.32176 (10/X)

Κράτος μέλος

Κάτω Χώρες

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

NLD

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

AGGLOM.'S-GRAVENHAGE
Μη ενισχυόμενες περιοχές

Χορηγούσα αρχή

Stadsgewest Haaglanden
Grote Marktstraat 43, 2511 BH Den Haag
www.haaglanden.nl

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Nadere regels vulpunten voor groengas Haaglanden 2010

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη
εθνική δημοσίευση)

Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010, artikel 8

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

—

Διάρκεια

16.12.2010—31.12.2013

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

Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ,Μεγάλη επιχείρηση

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που
προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

EUR 0,19 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

—

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Άμεση επιδότηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

—

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά
ταμεία

—

Στόχοι
Επενδυτική ενίσχυση προς επιχειρήσεις για την
υπέρβαση κοινοτικών προτύπων ή για την
αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος
ελλείψει κοινοτικών προτύπων (άρθρο 18)

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε
%
ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα
35 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:
http://www.haaglandenrijdtschoon.nl/#pagina=1126

0 %
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 224/53

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.32459 (11/X)

Κράτος μέλος

Αυστρία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

—

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

STEIERMARK
Μικτές περιφέρειες

Χορηγούσα αρχή

Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 19A
Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 19A, Was
serwirtschaftliche Planung und Siedlungswasserwirtschaft, 8010 Graz,
Stempfergasse 7
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/9428/DE/

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Förderungsrichtlinien des Landes Steiermark: Gewässerökologie —
Wettbewerbsteilnehmer

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη
εθνική δημοσίευση)

Beschluss der Landesregierung vom 16.12.2010

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

—

Διάρκεια

1.2.2011—31.12.2013

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

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ,Μεγάλη επιχείρηση

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που
προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

EUR 0,50 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

—

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Άμεση επιδότηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

—

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά
ταμεία

—

Στόχοι
Επενδυτική ενίσχυση προς επιχειρήσεις για την
υπέρβαση κοινοτικών προτύπων ή για την
αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος
ελλείψει κοινοτικών προτύπων (άρθρο 18)

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε
%
ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα
5 %

5 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11164521_45870199/89bd8372/
Landesf%C3%B6rderungsrichtlinien.pdf

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.32981 (11/X)

Κράτος μέλος

Βουλγαρία

EL

C 224/54

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

29.7.2011

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

—

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

Bulgaria
Άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Χορηγούσα αρχή

Държавен Фонд ″Земеделие ″ — Разплащателна агенция
Адрес: София 1618
бул. ″Цар Борис III ″ 136
http://dfz.bg/

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНA ПОМОЩ “Инвестиции за изграждане на
търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земе
делски производители, осъществяващи директни доставки на малки
количества суровини и храни от животински произход”

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη
εθνική δημοσίευση)

чл. 12, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, букви “а” и “б” от Закона за подпомагане
на земеделските производители

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

—

Διάρκεια

1.6.2011—31.12.2013

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

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που
προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

BGN 106,41 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

—

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Άμεση επιδότηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

—

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά
ταμεία

—

Στόχοι
Ενίσχυση προς ΜΜΕ για επενδύσεις και απασχό
ληση (άρθρο 15)

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε
ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα
%
50 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:
http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/notificirana-darjavna-pomosht/

—

