
Összefoglaló tájékoztató az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállítá-
sával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami
támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2003. december 23-i 1/2004/EK rendelet alapján enge-

délyezett állami támogatásokról

(2006/C 2/03)

Támogatás sz.: XA 37/04

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Veneto Tartomány

A támogatási rendszer jogcíme vagy az egyedi támoga-
tásban részesített vállalkozás neve: Támogatások a
mezőgazdasági termékek feldolgozási és forgalmazási ágazatába
történő beruházásokhoz

Jogalap: Legge Regionale 12 Dicembre 2003, n. 40 Titolo VI
Capo III artt. 24, 25, 26, 27 e 28 «Nuove norme per gli inter-
venti in agricoltura» e successive modifiche ed integrazioni. Il
testo coordinato della legge è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto n. 40 del 13.4.2004

A rendszer keretén belül várható éves kiadás vagy a vállal-
kozásnak engedélyezett egyedi támogatás teljes évi teljes
összege: Az éves költségvetési előirányzatot a tartományi
közgyűlés által évente elfogadott pénzügyi törvény állapítja
meg. Előzetesen hozzávetőleg 2 000 000 EUR éves pénzügyi
támogatás várható. A megadott szám iránymutatónak tekin-
tendő

A támogatás maximális intenzitása: A támogatható
kiadás 40 %-a.

Az alkalmazás időpontja: 2004. szeptember 1.

A rendszer vagy az egyedi támogatás időtartama: 2007.
június 30.

A támogatás célja:

1) Foglalkoztatás

2) Ágazati fejlesztés

3) Környezetvédelem

2003. december 23-i 1/2004. rendelet 7. cikk.

A rendszer által fedezett támogatható kiadások: környezetvé-
delem és a feldolgozási származékokból eredő környezetszeny-
nyező források megszüntetése, a mezőgazdasági termékek
tartósítására, kezelésére, megmunkálására, feldolgozására és
forgalmazására szolgáló berendezések átalakítása, felújítása és
korszerűsítése; berendezések és gépi felszerelések vásárlása és
eszközbeszerzés a folyamat és a termék innovációjához; infor-
matikai programok és felszerelések vásárlása a termelési
folyamat irányításához; a munkakörülmények és a biztonsági
előírásoknak való megfelelés javítása; gazdaságok, berendezések
és tartozékok megvásárlása, termőterület megvételétől elte-
kintve; a létesítmények higiéniai-egészségügyi feltételeinek javí-
tása; a berendezéseknek az ellenőrzési rendszerek bevezeté-
séhez, valamint a minőségkezeléshez és a termékek nyomonkö-
vethetőségéhez történő hozzáigazítása

Ágazat vagy érintett ágazatok: A rendszer a szerződés I.
melléklete szerinti mezőgazdasági termékek feldolgozására és/

vagy forgalmazására alkalmazható, és valamennyi érdekelt
termelési ágazatra vonatkozik

A támogatást engedélyező hatóság neve és címe:

Regione Veneto
Giunta Regionale
Direzione politiche agroalimentari e per le imprese
Via Torino 110, I-30174 Mestre (VE)

Honlap:

http://www.consiglioveneto.it/leggi/2003/03lr0040.html

A támogatás száma: XA 40/05

Tagállam: Spanyolország

Régió: Kasztília és León

A támogatási program megnevezése: A Kasztília és León
autonóm körzetbeli öntözéses növénytermesztés ösztönzésére
irányuló támogatás

Jogalap: Orden AYG …/2005, de … junio, de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, por la que se establece un plan de
dinamización de los cultivos de regadío en la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León.

A támogatási program a 2003. december 23-i 1/2004/EK
bizottsági rendelettel megállapított mentességen alapul, külö-
nösen a mezőgazdasági termékek feldolgozására és forgalmazá-
sára irányuló beruházáshoz nyújtott támogatás tekintetében
annak 7., a minőségi termékek előállítását és forgalmazását
ösztönző támogatás tekintetében annak 13., az agrárszektornak
szánt technikai segítségnyújtás tekintetében pedig annak 14.
cikkén

A támogatási program keretében tervezett éves kiadá-
sok: a 2005. évre előirányzott támogatási összeg
3 500 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás:

– Az 1/2004/EK rendelet 7. cikke értelmében: a támogatási
intenzitás nem haladhatja meg a támogatható beruházás
50 %-át.

– Az 1/2004/EK rendelet 13. cikke értelmében: a támogatás
teljes összege egy hároméves időszak során nem haladhatja
meg a 100 000 EUR kedvezményezettenként.

– 1/2004/EK rendelet 14. cikke értelmében:<0} {a támogatás
teljes összege egy hároméves időszak során nem haladhatja
meg a 100 000 EUR kedvezményezettenként, vagy az elszá-
molható költségek 50 %-át, attól függően, hogy melyik a
nagyobb
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A végrehajtás időpontja: A támogatási program a tervek
szerint 2005 júniusában lép hatályba

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A támogatási program 2006. december 31-ig marad
hatályban

A támogatás célkitűzése:

Általános célkitűzés:

Az öntözéses növénytermesztés fejlesztésének ösztönzése Kasz-
tília és León autonóm körzetben.

Másodlagos célkitűzések:

– a feldolgozásra és forgalmazásra irányuló beruházások
ösztönzése a régió azon zónáiban, amelyek különösen alkal-
masak öntözéses növénytermesztésre;

– minőségi mezőgazdasági termékek előállításának és forgal-
mazásának ösztönzése;

– a tanácsadó vállalatok által végzett pénzügyi ellenőrzések, a
vezetési gyakorlat átvilágításai, megvalósíthatósági tanulmá-
nyok és befektetési elemzések, valamint piackutatások támo-
gatása révén biztosított technikai segítségnyújtás az öntö-
zéses növénytermesztési ágazat számára.

– Alkalmazott cikkek:

– A támogatási programra az 1/2004/EK rendelet
következő cikkeinek rendelkezései vonatkoznak:

– A 7. cikk rendelkezései a mezőgazdasági termékek
feldolgozására és forgalmazására irányuló beruházá-
sokról.

– A 13. cikk rendelkezései a minőségi mezőgazdasági
termékek előállítását és forgalmazását ösztönző támo-
gatásokról.

– A 14. cikk rendelkezései az agrárszektorban biztosí-
tott technikai segítségnyújtásról.

– A támogatási program figyelembe veszi továbbá a ren-
delet közös és záró rendelkezéseit tartalmazó 3. fejezet
17-20. cikkét is.

– Támogatható költségek:

– Az 1/2004/EK rendelet 7. cikke értelmében az öntö-
zéses gazdálkodásban termesztett növények feldolgozá-
sára és forgalmazására irányuló beruházások:

– ingatlan építése, megszerzése vagy fejlesztése költ-
ségei, kivéve a telekvásárlást;

– új gépek és berendezések költségei – ideértve a számí-
tógépes szoftvereket is – vásárlása vagy lízingelése, az
adott eszköz piaci értékének erejéig;

– az olyan általános költségek, mint az építészek,
mérnökök és tanácsadók díjai, a megvalósíthatósági
tanulmányok, valamint a szabadalmak és használati
engedélyek megszerzése.

– Az 1/2004/EK rendelet 13. cikke értelmében a minőségi
mezőgazdasági termékek előállításának és forgalmazá-
sának ösztönzése:

– a minőségbiztosítási rendszerek bevezetésével kapcso-
latos költségek. Ezek között elszámolhatók a
minőségi jelzések elismerésére irányuló kérelmeket
előkészítő tanulmányok költségei, a minőségbiztosí-
tási rendszer bevezetésével kapcsolatos költségek,
valamint az említett rendszerekkel összefüggésben a
külső tanácsadásra, a tanúsításra és a személyzet
képzésére fordított költségek.

– Az 1/2004/EK rendelet 14. cikke értelmében technikai
segítségnyújtás az agrárszektorban:

– a tanácsadó vállalatok díjai pénzügyi ellenőrzések, a
vezetési gyakorlat átvilágításai, megvalósíthatósági
tanulmányok és befektetési elemzések, valamint piac-
kutatások készítéséért

Érintett ágazat vagy ágazatok: általában az agrárszektor

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: A támogatást
Kasztília és León kormánya (Junta de Castilla y León) ítéli oda,
és a Mezőgazdasági és Állattenyésztési Minisztérium Mezőgaz-
dasági Iparosítási és Korszerűsítési Főigazgatósága (Consejería
de Agricultura y Ganadería, Dirección General de Industrializa-
ción y Modernización Agraria),

C/ Rigoberto Cortejoso, 14 – E-47014-Valladolid

Internetes cím: A támogatási program leírásának teljes
szövege Kasztília és León kormányának internetes oldalán
olvasható: http://www.jcyl.es/agrocomercializacion

További információ: A támogatás kezelésére vonatkozó
szabályokat a rendelet (orden) szövege határozza meg. A támo-
gatás odaítélése során figyelembe kell venni az 1/2004/EK ren-
delet 18. cikkének a támogatások halmozódására vonatkozó
rendelkezéseit

A támogatás száma: XA 55/05

Tagállam: Lengyelország

Régió: Województwo opolskie (NTS – 2.16)

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe „Ferma-Pol” Sp. z o. o. w Zalesiu, PL-
46-146 Domaszowice (egyedi támogatás)

Jogalap: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627, z późn. zm.) — art. 405
oraz art. 411 ust. 10

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás
összege: A támogatást 500 000 PLN értékű kedvezményes
kölcsön formájában nyújtják. A kölcsön 2006. januárjában
kerül kifizetésre és 2006. január és 2010. november között kell
visszafizetni. A támogatás bruttó összege 42 770,54 PLN
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A támogatás maximális intenzitása: A bruttó támogatási
intenzitás 6,66 %

Az alkalmazás időpontja: A hozzájárulásról szóló értesítés és
az egyedi támogatásról szóló összefoglaló tájékoztató bizottsági
kézhezvételét igazoló azonosítószám kézhezvételét követően

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának
időtartama: Hozzávetőleg 2005 júliusától 2010 novemberéig

A támogatás célja: Az egyéni támogatás célja haszonállat-
tenyésztési központokba való befektetés a természeti környezet,
valamint a higiéniai körülmények és az állatjólét megóvása és
minőségének javítása érdekében. A támogatást az azbesztet
tartalmazó tetők eltávolítására és a tetők azbesztmentes pótlá-
sára fogják felhasználni.

Erre az intézkedésre elsősorban azért van szükség, mert a
Namysłowski körzeti építészeti ellenőr 2004. július 2-án felszó-
lította a zaléziai „FERMA-POL”-t, hogy létesítményeiből távo-
lítsa el az azbesztet tartalmazó anyagokat. A határozatban
megállapította, hogy az azbesztet tartalmazó tetőfedő elemek
károsodása következtében azbeszt szálak kerülhetnek a
levegőbe, ezáltal veszélyeztetve az emberi egészséget, a környe-
zetet és a haszonállatok egészségét is.

Az azbesztnek való kitettség légzőszervi megbetegedésekkel jár,
úgy mint azbesztózis, tüdőrák, mellhártyagyulladás, stb. Ezt
1970 óta számos kísérlet kimutatta. 1977-ben az EURpai
Közösségek szakértői jelentést készítettek az azbesztrészecs-
kéknek való kitettség közegészségügyi veszélyeiről, amely
jelentés megerősítette az azbeszt patogén hatását.

A befektetés ugyanakkor részét képezi a lengyel minisztertanács
által 2002. május 14-én elfogadott, az azbeszt és az azbeszttar-
talmú termékek Lengyelországból való eltávolítására irányuló
programjának. A program egyik célja megtisztítani Lengyelor-
szágot az azbeszttől és a hosszú évek óta használt azbeszttar-
talmú termékektől.

A támogatást az 1/2004/EK rendelet 4. cikke alapján nyújtják
gazdaságokban végrehajtandó beruházás céljára. A támogatható
költségek az ingatlan fejlesztésére vonatkoznak

Érintett ágazat(ok): A támogatásban a haszonállat-tartó
ágazatban dolgozó mezőgazdasági vállalkozók részesülnek

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: A támogatást a
Környezetvédelmi és vízügyi kezelési nemzeti alapból nyújtják
(ul. Konstruktorska 3A, PL-02-673, Varsó) a Bank Ochrony
Środowiska S.A. (Környezetvédelmi Bank) Al. Jana Pawła II 12,
PL-00-950, Varsó alatti fiókja közreműködésével

Internetes cím: http://www.bosbank.pl/i.php?i=421

Egyéb információ:

– A bruttó támogatás összegét (a bruttó támogatási intenzitást)
az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági
termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával
foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami
támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 1/2004/EK ren-
delet 2. cikke (5) bekezdésében szereplő meghatározással
összhangban állapították meg. Ennek megfelelően a projekt
elszámolható költségeinek százalékában kifejezett támogatási
összegről van szó.

– A kedvezményes kölcsön formájában nyújtott bruttó támo-
gatás összegét a nemzeti regionális támogatásokról szóló
iránymutatások I. mellékletének 3. pontja alapján (HL C 74.,
1998.3.10., 9. o.) számították ki, azzal az eltéréssel, hogy a
jövedelemadót nem vették figyelembe. A bruttó támogatás
összege 42 770,54 PLN.

– A támogatható költségek összege: 642 183,67 PLN.

– A támogatás intenzitása = 42 770,54 PLN/642 183,67 PLN
= 6,66 %

Támogatás száma: XA 59/05

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Anglia

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Gazdálkodói Tevékeny-
ségek Program (Anglia) 2005-2006

Jogalap: A rendszer jogszabályban nem szabályozott. A
Mezőgazdasági Okmány 1986 (I. rész) jelenti a kormány által
biztosított, bármely mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos
tanácsadás jogalapját.

A program tervezett éves költsége: 1 000 000 GBP

Támogatás maximális intenzitása: A támogatás intenzitása
100 %

Végrehajtás időpontja: Az első találkozókra 2005. szep-
tember 12-én vagy ezt követően kerül sor

A támogatási rendszer vagy az egyedi támogatás időtar-
tama: A rendszer végig nyitva áll az új résztvevők számára. A
támogatási rendszer keretében támogatott tevékenységekre
2005. szeptember 12-től 2006. március 31-ig kerül sor. A
program zárónapja 2006. március 31
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Támogatás célja: Ágazati fejlesztés. A program az aktív
gazdálkodóknak szól. A különféle konferenciákból,
műhelytalálkozókból és előadásokból álló program célja, hogy
segítséget nyújtson a gazdáknak a tevékenységüket esetleg befo-
lyásoló aktuális kérdések, mint például a KAP-reform, a vízbá-
ziskímélő gazdálkodás és az új környezetgazdálkodási rend-
szerek (Environmental Stewardship Schemes) megértésében.
Mindez növeli a szakértelmet az ágazaton belül.

A támogatás kifizetésére az 1/2004 rendelet 14. cikkének
megfelelően kerül sor, a támogatható kiadások pedig a képzési
programok szervezési és előadási költségei

Érintett ágazat(ok): A rendszer kizárólag a mezőgazdasági
termékek előállításával foglalkozó vállalkozásokra alkalmazható.
A rendszer nyitva áll a mindenfajta mezőgazdasági terméket
előállító vállalkozások számára

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Department for Environment, Food & Rural Affairs
Farm Advice Unit
Rural Development Service
Area 4A, Ergon House
Horseferry Road
London
SW1P 2JR
United Kingdom

Elektronikus cím:

www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/exist-exempt.htm. Az
oldalon a „Farming Activities Programme (England) 2005-06”
hivatkozásra kell kattintani. Az információ közvetlenül is
elérhető a következő címen: http://defraweb/farm/state-aid/
setup/schemes/farmingactivities-0506.pdf

Támogatás száma: XA 60/05

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Szardínia

Támogatási rendszer megnevezése: 1329/65 „Sabatini”-
törvény: Kedvezmények új szerszámgépek vagy a termeléshez
szükséges gépek beszerzéséhez vagy bérléséhez – mezőgazda-
sági ágazat

Jogalap:

Legge 28 novembre 1965 n. 1329.

Legge regionale 29 novembre 2002 n. 22.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/7 del 21.6.2005
relativa alle Direttive di attuazione dei benefici di cui alla Legge
1329/65.

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 801/2005 del 4
agosto 2005.

A támogatási program keretében tervezett éves
kiadások: 5 472 000 EUR költségvetési előirányzat

Támogatás maximális intenzitása: Kamatszámla-támogatás,
ami megegyezik az EURpai vezérárfolyam kamata alapján
számított leszámítolási művelet nettó eredménye és a kedvez-
mény nyújtásának időpontjában érvényes kamat közötti
különbséggel.

A hátrányos helyzetű övezetekben működő vállalkozások
esetében (1257/99 rendelet 18–20.cikke) a támogatás bruttó
intenzitása nem haladhatja meg a támogatható költségek 50 %-
át.

A nem hátrányos helyzetű övezetekben működő vállalkozások
esetében a támogatás bruttó intenzitása nem lehet több, mint a
támogatható költségek 40 %-a.

A hátrányos helyezetű övezetekben működő fiatal gazdálkodók
számára a letelepedéstől számított öt éven belül a támogatás
intenzitása nem haladhatja meg a támogatható beruházások
60 %-át, ami a nem hátrányos helyzetű övezetekben legfeljebb
50 % lehet

Az alkalmazás időpontja: a támogatási rendszer mentessé-
gének közlésétől kezdődően

A rendszer időtartama: 2006. december 31.

A támogatás célja:

A támogatás lehetővé teszi szerszámgépek vagy a gyári terme-
léshez szükséges olyan új gépek beszerzésének vagy bérlésének
pénzügyi elősegítését, amelyek teljes költsége meghaladja a
4 000 EUR. Az összeszerelés, kipróbálás, szállítás és csoma-
golás költségei legfeljebb a gép költségének 15 %-áig támogat-
hatók

A támogatható beruházásoknak meg kell felelniük legalább
egynek a következő célkitűzések közül:

– a termelési költségek csökkentése,

– a termelés javítása és szerkezetváltása,

– minőségjavítás,

– a természeti környezet, valamint a higiénaifeltételek gondo-
zása és javítása, az állatok védelme és kímélete;

– a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációjának ösztön-
zése.

A támogatás a 2003. december 23-i, az Europai Unió Hivatalos
Lapjában 2004. január 3-án kihirdetett 1/2004/EK bizottsági
rendelet 4. cikke által meghatározottak közé tartozik

Érintett gazdasági ágazatok: Mezőgazdasági termékeket előál-
lító kis- és középvállalkozások
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A támogatást engedélyező hatóság neve és címe:

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
Via Mario Siddi n. 4, I-09126 Cagliari

Honlap: www.regione.sardegna.it

Támogatás száma: XA 61/05

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Anglia

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Gazdálkodói Üzleti
Tanácsadó Szolgálat – Ismerd meg a lehetőségeidet

Jogalap: Nem törvényen alapuló szolgáltatás. A Mezőgazdasági
Okmány 1986 (I. rész) rendelkezik a kormány által biztosított
tanácsadásról valamennyi mezőgazdasági tevékenységre vonat-
kozóan

A program keretében tervezett kiadások:

A szolgáltatásra tervezett alap teljes összege 8 millió GBP a
2005/06. és a 2006/07. évre, az alábbiak szerint:

2005/2006 – 3 500 000 GBP

2006/2007 – 4 500 000 GBP

Támogatás maximális intenzitása: A támogatás intenzitása
100 %

Végrehajtás időpontja: 2005. szeptember 26.

A támogatási rendszer vagy az egyedi támogatás időtar-
tama: A program 2007. március 31-én fejeződik be. A támo-
gatás folyósítása 2007. április 30-ig tart

A támogatás célja: Ágazati fejlesztés. Az új szolgáltatás célja,
hogy tanácsadással és képzéssel segítse a gazdálkodókat az
Egységes Támogatási Rendszer vállalkozásukra gyakorolt hatá-
sainak megértésében. Ösztönzi a gazdálkodókat, hogy gondol-
kozzanak el azokról a lehetőségekről, mint a szerkezetátala-
kítás, diverzifikáció, együttműködés, vagy az ágazatból való
kilépés stratégiájának kialakítása. Következésképpen a támogat-
ható kiadások a tanácsadási díjak, valamint a gazdálkodók és
munkatársaik oktatási és képzési költségei az 1/2004/EK rende-
let 14. cikkével összhangban

Érintett ágazatok: A program nyitott valamennyi, az Angli-
ában az Egységes Támogatási Rendszerben nyilvántartott
mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó vállalkozás
számára. A tanácsadó tevékenység mindazonáltal a feldolgozás
és forgalmazás, valamint a termelés diverzifikálására vonat-
kozhat. Valamennyi alágazat támogatható

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Department for Environment, Food and Rural Affairs:
Rural Development Service
Ergon House
Horseferry Road
London
SW1P 2AL
United Kingdom

Honlap:

www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/exist-exempt.htm
Kattintson a 'Farm Business Advice Service – Knowing your
options' címre! Vagy felkeresheti közvetlenül a www.defra.-
gov.uk/farm/state-aid/setup/schemes/farmbusinessadvice.pdf
internetes címet.

Egyéb információk: Egy újjászervezett Gazdálkodói Üzleti
Tanácsadó Szolgálat kezdi meg működését 2005. szeptember
26-tól. Ingyenes tanácsadást nyújt a mezőgazdasági vállalkozá-
soknak, hogy lehetővé tegye számukra az Egységes Támogatási
Rendszer 2005. január 1-től történő bevezetését követően
rendelkezésükre álló lehetőségek megfontolását. Ez az új szol-
gáltatás a megelőző 3 napos Gazdálkodói Üzleti Tanácsadó
Szolgálat (XA 7/04 sz. támogatási rendszer) helyébe lép, amely
2005. március 31-én fejeződött be.

Ezeket a szolgáltatásokat három, Anglia egész területén
működő vállalat fogja biztosítani. E vállalatokat közbeszerzési
pályázat útján választották ki, az 1/2004 rendelet 14. cikke (5)
bekezdésével összhangban.

A támogatás száma: XA 62/05

Tagállam: Hollandia

Régió: Limburg, Észak-Brabant, Utrecht, Gelderland és
Overijssel tartomány

A támogatási program megnevezése:

Limburg:

Algemene subsidieverordening 2004; Subsidieregels Project
Verplaatsing Intensieve Veehouderijen Noord- en Midden-
Limburg; Beleidsregels Project Verplaatsing Intensieve Veehou-
derijen Noord- en Midden-Limburg

Noord-Brabant:

Verordening subsidies kwaliteits- en structuurverbetering
Landelijk Gebied provincie Noord-Brabant 2001; Subsidierege-
ling Verplaatsingskosten Veehouderij 2005
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Utrecht:

Subsidieverordening verplaatsing intensieve veehouderij
provincie Utrecht 2005

Gelderland:

Subsidieregeling Verplaatsing intensieve veehouderijen Gelder-
land

Overijssel:

Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel; Beleidsregel Verplaatsing
intensieve veehouderijen Overijssel 2005

Jogalap: Artikel 105 juncto artikel 145 Provinciewet, alsmede
artikel 158 Provinciewet

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások
(millió EUR ban):

2005 2006 2007 2008-
2012*)

Össze-
sen*)

Limburg 0 0,225 3,415 3,96 7,7

Észak-Brabant 12,5 13 13 2 40,5

Utrecht 0 0 0 1,6 1,6

Gelderland 1 1 3 8 13

Overijssel 0 1,17 0 5,73 6,9

Földművelésügyi,
Természetvé-
delmi és Élelmi-
szer-minőségügyi
Minisztérium

1,5 18,23 2,25 (*) 71,22 93,2

(*) Az a legmagasabb összeg, amely – esettől függően – az adott költségvetésben
szerepel vagy előreláthatólag szerepelni fog.

Maximális támogatási intenzitás:

Az 1/2004/EK bizottsági rendelet 6. cikke (1) és (2) bekezdé-
sének rendelkezései értelmében a támogatás lehetséges formái a
következők:

1. Azon gazdasági épületek becsült érték alapján megállapított
árának 100 %-a, amelyekben áthelyezésre kerülő intenzív
állattartás folyik. A becsült érték megállapításánál azt az árat
veszik figyelembe, amelybe az azonos termelési kapacitással
és azonos műszaki és működési élettartammal rendelkező
gazdasági épület felállítása vagy tulajdonbavétele kerül.

2. A lebontott gazdasági épületek után 25 EUR négyzetméte-
renként. Ez az 1. pontban említett gazdasági épületek
bontási költségeinek megtérítését jelenti.

3. Azon földterület becsült érték alapján megállapított árának
100 %-a, ahol az intenzív állattartás helyszínéül szolgáló
gazdasági épületek állnak. A becsült érték megállapításánál
azt az értéket veszik figyelembe, amelyet az intenzív állat-
tartás áthelyezését és a gazdasági épületek lebontását
követően a földterület képvisel, azaz a mezőgazdasági
haszonterület értékét.

4. Az áthelyezést követően a gazdaság újraindításával kapcso-
latban végzett tanácsadás, tervezés és kutatás terén tényle-
gesen felmerülő költségek esetében: legfeljebb 1 000 EUR
áthelyezett holland méretegységenként; a támogatás összé-
rtéke nem haladhatja meg a 100 000 EUR. A holland mére-
tegység (Nederlandse Grootte Eenheid, NGE) a holland
mezőgazdasági intézet (Landbouw Economisch Instituut) által
alkalmazott egység, mely – az állatfajonként és hektáronként
számított egyenleg alapján – kifejezi egy mezőgazdasági
üzem vagy egy üzemen belüli külön termelőegység gazda-
sági méretét.

5. Az áthelyezett gazdaságnak otthont adó új helyen található,
nem hasznosítható, ezért lebontásra ítélt gazdasági épületek
után 25 EUR négyzetméterenként. Ez a bontási költségek
megtérítését jelenti.

A végrehajtás időpontja:: A végrehajtás az EURpai Unió Hiva-
talos Lapjában történő, az 1/2004/EK bizottsági rendelet 19.
cikkének (1) bekezdésében említett közzétételt követően
kezdődik meg.

A program időtartama: A program futamideje 2005 szeptem-
berétől 2012 októberéig tart

A támogatás célja: Intenzív állattartás helyszínéül szolgáló
gazdasági épületek – közérdeket szolgáló – áthelyezése. A
támogatás azoknak az intenzív állattartással foglalkozó ígéretes
kis- és középvállalkozásoknak az áthelyezését hivatott elősegí-
teni, amelyek olyan (ún. extenzifikációs) területen fekszenek,
ahol a környezet kímélése érdekében a külterjesítés kívánatos.
Ezek a területek a Reconstructiewet (az intenzív állattartás térbeli
átszervezését célzó törvény) által kijelölt ún. rekonstrukciós
területek térbelileg határolt, elsősorban a lakhatás és természet-
védelem célját szolgáló részei, ahol intenzív állattartást folytató
gazdaságokat sem létrehozni, sem bővíteni, sem áthelyezést
követően újraindítani nem lehet.

Az érintett ágazat(ok): A támogatást olyan, intenzív állattar-
tással foglalkozó gazdaságok (kis- és középvállalkozások)
igényelhetik, amelyek az intenzív állattartásból kivonni kívánt
extenzifikációs területen fekszenek.

A támogatás biztosítására az 1/2004/EK bizottsági rendelet 6.
cikke (1) és (2) bekezdésének rendelkezései alapján kerül sor.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Provincie Limburg
Limburglaan 10
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Nederland

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Nederland

Provincie Utrecht
Pythagoraslaan 101
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Nederland
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Provincie Gelderland
Markt 11
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Nederland

Provincie Overijssel
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Nederland

Internetcím:

www.limburg.nl

www.brabant.nl

www.provincie-utrecht.nl

www.gelderland.nl

www.overijssel.nl

Támogatás száma: XA 64/05

Tagállam: Spanyol Királyság

Régió: Murcia autonóm körzet

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: A 2005. gazdasági
évben a megújuló energiaforrásokat hasznosító létesítményekre
vonatkozó projekteket végrehajtó és működtető vállalkozások
támogatása

Jogalap: Orden de 28 de julio de 2005, de la Consejería de
Industria y Medio Ambiente, de modificación de la Orden de
20 de enero de 2005 de la Consejería de Economía, Industria e
Innovación, publicada en el BORM no 23 de 29 de enero de
2005, por la que se regulan las bases y la convocatoria de
ayudas a empresas y a familias e instituciones sin fines de lucro,
con destino a la ejecución y explotación de proyectos de insta-
laciones de aprovechamiento de recursos energéticos reno-
vables, para el ejercicio 2005

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: Vállalatok esetében: 400 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás: A támogatható összegek
40 %-a, bruttó támogatásként

A végrehajtás időpontja: A végrehajtásra akkor kerül sor,
amikor a rendeletet közzéteszik Murcia régió hivatalos közlö-
nyében

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2005. december

A támogatás célja:

– Támogatás nyújtása 2005 folyamán a Murcia autonóm
körzetben található KKV-k számára a 2005. gazdasági évre
szóló, a megújuló energiaforrások kihasználását szolgáló léte-
sítményekre vonatkozó projektek végrehajtása és hasznosí-
tása céljából.

– A megújuló energiaforrások kiaknázását szolgáló létesítmé-
nyekre vonatkozó projektek végrehajtása és hasznosítása
céljából azon, mezőgazdasági termékek előállításával, feldol-
gozásával és forgalmazásával foglalkozó, régióbeli kis- és
középvállalkozások számára nyújtott támogatás 2005. gazda-
sági évre történő kiterjesztése, amelyek a 2005. január 29-én
a Murcia régió hivatalos közlönyének 23. számában közzé-
tett, 2005. január 20-i gazdasági, ipari és innovációs regio-
nális minisztériumi rendelet (amely a 70/2001/EK rendelet
feltételein alapul) kedvezményezettjei voltak.

– A támogatás nyújtására az 1/2004/EK bizottsági rendelet 4.
cikke alapján kerül sor, és a támogatási program keretében a
következő költségek támogathatók:

1. A beruházások azon része számít támogatható költ-
ségnek, amely a célkitűzés eléréséhez szükséges tárgyi
eszközök megszerzésére szolgál (építési munkálatok,
berendezések, összeszerelés és létesítmények).

2. Az alábbiak nem támogathatók:

a) Az eszközök, illetve szolgáltatások ÁFA-ja, valamint
általában bármely típusú, a kérelmező által fizetett adó
vagy illeték.

b) Azon informatikai eszközök, amelyek a kérelmet indo-
koló cél eléréséhez nem közvetlenül szükségesek.

c) A használt eszközök beszerzésére fordított pénzösz-
szeg.

d) A területszerzéshez, illetve földbérlethez kapcsolódó
kiadások.

e) A projekthez fűződő esetleges tiszteletdíjak.

f) A nem világosan meghatározott kiadások, illetve azon
kiadások, amelyek nem a megújuló energiaforrások
kiaknázását célozzák.

g) A megújuló energiaforrásokból nyert energiát felhasz-
náló berendezésekre irányuló beruházások

Érintett ágazat vagy ágazatok: A mezőgazdasági termékek
feldolgozásával és forgalomba hozatalával foglalkozó ágazat

Az engedélyező hatóság neve és címe:

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Consejería de Industria y Medio Ambiente
C/San Lorenzo, no 6
E-30071 Murcia

Internetes cím: www.carm.es (Consejería de Industria y Medio
Ambiente/ Ayudas y subvenciones: http://www.carm.es/ceii/
subv_detalle_ini.asp?S=TODOS)

Támogatás száma: XA 66/05

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Wales

A támogatási program megnevezése: Wales Catchment
Sensitive Farming Project (Wales-i vízbáziskímélő gazdálkodási
projekt)
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Jogalap: Agriculture Act 1986 (Section 1(1)(C) to be read in
conjunction with Government of Wales Act 1998 (Sections 40
and 85))

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás:

A program tervezett éves költsége (ezer GBP)

2005: 5,20 GBP

2006: 382,48 GBP

2007: 209,18 GBP

Összesen: 596,86 GBP

A támogatás maximális intenzitása:

A támogatási program két intézkedésből áll:

1. Technikai támogatás: 100 %

2. A környezet minőségének javításához kapcsolódó beruhá-
zási támogatások: 60 %

A végrehajtás időpontja: 2005. szeptember 26

A program időtartama: Támogatásokat 2007. március 31-ig
lehet nyújtani. A program keretében teljesített utolsó kifizetések
határideje 2007. június 30.

A támogatás célja:

Környezetvédelem

A Wales-i Nemzetgyűlés a vízi környezet megóvása érdekében
kidolgoz és irányít egy, a vízbáziskímélő gazdálkodás előmozdí-
tására irányuló projektet. A projekt megvalósítására két terü-
leten kerül sor, amelyek 80 gazdaságot foglalnak magukban.

A projekt részét képezi a szaktanácsadási tevékenység,
amelynek célja a szennyezésveszély lehetséges forrásainak, vala-
mint az e veszély mérséklésére szolgáló követelményeknek a
meghatározása. Ilyen támogatás az 1/2004/EK rendelet 14.
cikkével összhangban nyújtható, és a szaktanácsadási szolgá-
latok díjai képezik a támogatható költségeket.

Támogatásokat nyújtanak azokhoz a tőkeberuházásokhoz is,
amelyek javítják a vízi környezet minőségét. Ilyen támogatás az
1/2004/EK rendelet 4. cikkével összhangban nyújtható, és a
következő kiadások számítanak támogatható költségnek:

– ingatlanok építése, megszerzése vagy fejlesztése, továbbá

– új gépek és berendezések – ideértve a számítógépes szoftve-
reket is – vásárlása vagy lízingelése, az adott eszköz piaci
értékének erejéig; a bérleti szerződéssel kapcsolatos egyéb
költségek (adó, a bérbeadó haszonkulcsa, kamat-refinanszíro-
zási költségek, általános költségek, biztosítási díjak stb.) nem
minősülnek elszámolható kiadásnak.

A fenti tételek csak abban az esetben tartozhatnak a támogat-
ható költségek közé, ha jelentős mértékben csökkentik a szeny-
nyezésveszélyt. A használt gépekre fordított kiadások nem
támogathatóak

Érintett ágazatok: A program célja a mezőgazdasági termelés
által a vízi környezetre gyakorolt hatások enyhítése, és a támo-
gatás a projekt által érintett két terület valamennyi életképes

mezőgazdasági üzeme számára rendelkezésre áll, függetlenül a
vállalkozás típusától.

Az egyik területet a hegyvidéki állattartás (főleg szarvasmarha-
és juhtenyésztés) jellemzi. A másik alacsonyan fekvő terület,
ahol a tejgazdálkodás és az állattenyésztés (szarvasmarha- és
juhtartás) a meghatározó gazdasági tevékenység

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

National Assembly for Wales
Cathays Park (CP2)
Cardiff CF10 3NQ
United Kingdom

Internetcím:

www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/exist-exempt.htm.
Kattintson a „Wales Catchment Sensitive Farming Project”
hivatkozásra. Vagy felkeresheti közvetlenül a következő inter-
netcímeket:

http://defraweb/farm/state-aid/setup/schemes/walescatch-
ment.pdf (angol nyelvű változat) vagy http://defraweb/farm/
state-aid/setup/schemes/walescatchment-welsh.pdf (walesi
nyelvű változat)

Egyéb információ:

Kérelmet nyújtottak be a projekt egy részének az 1.
célkitűzéshez tartozó alapokból történő finanszírozására az 1.
célkitűzés 5. prioritásán belüli 7. intézkedés alapján.

A Department of Environment, Food and Rural Affairs (Környe-
zetvédelmi, Élelmiszer- és Vidékügyi Minisztérium, az Egyesült
Királyság illetékes hatósága) nevében aláírta és keltezte:

Stephen Anderson
Agricultural State Aid Team Leader
Defra
8E9 Millbank
17 Smith Square
London
SW1P 3JR
United Kingdom

A támogatás száma: XA 68/05

Tagállam: Hollandia

Régió: Nem alkalmazandó

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: A Hoofdbedrijfschap
Agrarische Groothandel (a mezőgazdasági nagykereskedelemmel
foglalkozó holland kereskedelmi tanács) által a hollandiai
zöldség- és gyümölcságazatban folytatott nagykereskedelem
részére biztosított támogatás

Jogalap: Heffingsverordening groenten en fruit 2004, Verorde-
ning heffing groenten en fruit 2005 alsmede hun jaarlijkse
rechtsopvolgers, welke heffingsverordeningen hun wettelijke
basis vinden in artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorgani-
satie
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A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel
100 000 EUR irányzott elő a holland zöldség- és gyümölcsága-
zatban dolgozó nagykereskedőknek biztosítani kívánt technikai
segítségnyújtás céljára

Maximális támogatási intenzitás: 100 000 EUR

A végrehajtás időpontja: Az adórendelet (lásd: jogalap)
nemzeti szinten történő jóváhagyása után, amire az 1/2004/EK
rendeletben előírt 10 munkanap leteltét követően kerül sor

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: Mivel a korszerű tudás iránti igény folyamatos, a tech-
nikai segítségnyújtás határozatlan időre szól

A támogatás célja: A támogatás célja a zöldség- és gyümölcsá-
gazatban dolgozó nagykereskedők versenyképességének javítása

olyan általános érvényű ismeretek és információk biztosítása
révén, melyekre a vállalkozások – méretükből adódóan –
önerőből nem tudnak szert tenni. A támogatás technikai segít-
ségnyújtást jelent az 1/2004/EK rendelet korábbi 14. cikke
értelmében

Az érintett ágazat(ok): A támogatást a zöldség- és gyümöl-
cságazatban dolgozó nagykereskedők vehetik igénybe, tehát az
a mezőgazdasági termékek – különösen a zöldségek és gyümöl-
csök – értékesítését hivatott elősegíteni, tekintet nélkül azok
származására

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel; adres: Postbus
1012, 1430 BA Aalsmeer, Nederland

Internetcím: www.hbag.nl és www.hbaggroenten.nl
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