
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgozásával és
forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő
alkalmazásáról szóló, 2003. december 23-i 1/2004/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtott

állami támogatásra vonatkozó, a tagállamok által nyújtott összefoglaló információ

(2006/C 75/05)

A támogatás száma: XA 1/2006

Régió: Gelderland tartomány

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Subsidieregeling Vitaal
Gelderland (SvG). Paragraaf 2.2.4 Duurzame landbouw. Az SvG
több támogatható politikai területet fog át. A támogatás nagy
részét vagy más hatóságok kapják, vagy nem haladja meg a de
minimis küszöböt, ezért nem kerül bejelentésre. A „Víz” című
programrészre vonatkozóan külön bejelentési eljárás indult.

Jogalap: Artikel 2.2.4.1 van de SvG. Aanvragen die voldoen
aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1/2004, arti-
kelen 4, 7 of 14, tweede lid, onderdelen c, d III en d IV, kunnen
voor subsidie in aanmerking komen

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:
A természetről, vidékről és mezőgazdaságról szóló bekezdés
hatálya alá tartozó összes projektre: 7 760 000 EUR

Csak a mezőgazdasági részre: 1 700 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás:
Beruházási intézkedésekre (4. és 7. cikk): 25 %, de legalább
10 000 EUR és legfeljebb 30 000 EUR

Tanácsadói szolgáltatás igénybevételére (14. cikk): 75 %, de
legfeljebb 30 000 EUR

Kiállításszervezésre (14. cikk): 25 %, de legfeljebb 30 000 EUR

A végrehajtás időpontja: 2006. január 10.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2008. január 1.

A támogatás célja: A gelderlandi mezőgazdasági és kertészeti
ágazatban mélyreható változások zajlanak. Az ágazatot
nagyban befolyásolja a piac-, ár- és környezetvédelmi politika.
Az egyes üzemek a növekedés, a terjeszkedés és a bezárás
között választhatnak. A támogatás célja, hogy segítse az agrár-
szakembereket e választási folyamatban, és lehetőséget bizto-
sítson az ismeretcserére. További célként arra kívánja ösztö-
nözni az agrárszakembereket, hogy a törvényi előírásokon
túlmenően is ruházzanak be a környezetvédelmi intézkedésekbe
és a diverzifikációba (átállásba). A 4., 7. és 14. cikk egyes részei
e célokat szolgálják.

Az érintett ágazat(ok): Az intézkedés az állattenyésztéssel és/
vagy földműveléssel foglalkozó gazdákra, mezőgazdasági
szövetkezetekre és egyéb agrárlétesítményekre alkalmazandó.
Csak termelővállalkozások jöhetnek szóba

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Provincie Gelderland
Dienst REW/EU programmasecretariaat
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Nederland

Internetcím: www.gelderland.nl

Támogatás száma: XA 82/2005

Tagállam: Olaszország

Régió: Abruzzo

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Kiegészítő tartományi
támogatás az állami hozzájárulás mértékéig a biztosítási
díjakhoz, amennyiben a minisztériumi hozzájárulás alacso-
nyabb, a 102/04. sz.törvényerejű rendeletben előírt mértéknél
(80 %).

Jogalap:
Normativa nazionale: Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.
102

Normativa regionale: Legge Regionale 7 novembre 2005 n. 32

Előzetes éves kiadás a program keretében vagy a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás teljes éves össze-
ge: 500 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: A minisztréium által
nyújtott összeg és a biztosítási díjak 80 %-a közötti különbözet

Végrehajtás időpontja: 2005

A program vagy az egyedi támogatás időtartama: a nemzeti
jogszabály időtartamával azonos

A támogatás célkitűzése: Támogatás a természeti katasztró-
fákhoz hasonlóan káros időjárási viszontagságok elleni biztosí-
tási díjak fizetéséhez. Az 1/2004/EK rendelet 11. cikke. A
támogatási program a biztosítási díjak költségének 80 %-át
fedezi, amennyiben az állami hozzájárulás nem éri el ezt az
arányt

Érintett ágazat(ok): Növénytermesztés. A támogatási prog-
ramot a biztosítási díjak költségeire fordítják, amely kártérítést
ír elő, amennyiben a kár az 1/2004/EK rendelet 11. cikkében
foglalt feltételek szerint meghaladja a termelés 20 %-át a hátrá-
nyos helyzetű térségekben és 30 %-át az egyéb térségekben
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A támogatást engedélyező hatóság neve és címe:
Regione Abruzzo
Direzione agricoltura foreste e sviluppo rurale
Alimentazione caccia e pesca
Via Catullo, 17
Pescara (Italia)

Honlap: www.regione.abruzzo.it/

A támogatás száma: XA 84/05

Tagállam: Finnország

Régió: Lapin lääni és Oulun lääni, Kainuun maakunta

A támogatási rendszer megnevezése: Fiatal rénszarvaste-
nyésztők tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás

Jogalap: Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki

A támogatási rendszer keretében tervezett éves
kiadások: 150 000–300 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: Az 1257/1999/EK
tanácsi rendelet szerint

A végrehajtás időpontja: 2006.1.1.

A támogatási rendszer keretében nyújtott támogatás
időtartama: határozatlan

A támogatás célja: 8. cikk, a rénszarvastenyésztés szerkeze-
tének fejlesztése

A támogatás által érintett ágazatok: Mezőgazdaság: rénszar-
vastenyésztés

A támogatást odaítélő hatóság neve és címe:
Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus
Ruokasenkatu 2
FIN-96200 Rovaniemi

Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus
PL 86
FIN-90101 Oulu

Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskus
Kalliokatu 4
FIN-87100 Kajaani

Internetcím: www.mmm.fi/tuet/valtiontuet/ryhmapoikkeusa-
setus

Támogatás száma: XA 85/05

Tagállam: Franciaország

Régió: Pays de la Loire

Támogatási rendszer megnevezése: A biogazdálkodás terü-
letén a tanúsítási rendszer fenntartására nyújtott támogatások
(termelési és feldolgozási ágazat)

Jogalap:
– A 2003. december 23-i 1/2004/EK bizottsági rendelet 13.

cikke (2) bekezdésének g) pontja

– Articles L 1511-1 et L 1511-2 du code général des collecti-
vités territoriales

– Délibération du conseil régional du 21 octobre 2005

A támogatási rendszer keretében tervezett éves kiadá-
sok: két éven keresztül évente 400 000 EUR

A támogatások maximális intenzitása:
– a „biogazdálkodók” esetében: a tanúsító szerv által az ellenő-

rzésre fordított kiadások ÁFA nélküli költségeinek 100 %-a

– a „biotermék-feldolgozók” esetében: a tanúsító szerv által az
ellenőrzésre fordított kiadások ÁFA nélküli költségeinek
50 %-a, évente 1000 € egyéni támogatási felső határral

A végrehajtás időpontja: Az Európai Bizottságtól érkező
átvételi elismervény kézhezvételétől kezdve

A támogatási rendszer időtartama: Két év, megújítható

A támogatás célkitűzése: A biotermékek termelésének támo-
gatása és ösztönzése az 1991. július 22-i 2092/91/EK rendelet
értelmében a tanúsító szervek által elvégzett tanúsítás hivatalos
költségei egészének vagy egy részének átvállalásával

Érintett ágazat(ok): A biogazdálkodást folytató valamennyi
gazdaság és valamennyi tanúsított agrár- és biotermék-feldol-
gozó, aki már nem részesül szerkezetátalakítási támogatásban

Felelős hatóság neve és címe:
Monsieur le Président du Conseil régional de Pays de la Loire
Hôtel de la Région
1 rue de la Loire
F-44966 Nantes
Cedex 9
Interlocuteur: M. Alain THEBAUD

Honlap: www.paysdelaloire.fr/entreprendre

Támogatás száma: XA 86/05

Tagállam: Lettország

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Mezőgazdasági befekte-
téseknek nyújtott támogatás

Jogalap: Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumi
Nr. 70 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2005.
gadā un tā piešķiršanas kārtība” 13. pielikums.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás
összege: A támogatási program 2005. évi teljes összege:
4 792 505 lat (6 819 120 EUR)
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Maximális támogatási intenzitás: A támogatást 30 %-ig
biztosítják a következő intézkedések esetében: gabonafélék,
olajnövények, rostok elsődleges feldolgozását és tartósítását
szolgáló berendezések vásárlása (különösen automata mérlegek
vásárlása és beszerelése, laboratóriumi felszerelések vásárlása),
épületek újjáépítése vagy felújítása, e célra építési anyagok
vásárlása, aszfaltozott vagy betonozott platformok építése az
elsődleges feldolgozási hely mellett, 20 lat/m2-ig, a lenaratási
technológiák beszerzése; az állattenyésztésből származó
termékek (méz, tej) gyártását szolgáló épületek újjáépítése vagy
felújítása és/vagy e célra építési anyagok vásárlása, fejéshez
szükséges eszközök vásárlása. A mezőgazdaságban használt
technológiák beszerzése (talajmegmunkálás, műtrágyázás, vetés
és ültetés, a növények vegyi védelme, speciális járművek vásár-
lása a tej begyűjtéséhez vagy tejszállító vásárlása, olajprés vásár-
lása, vetési, ültetési és megművelési technológiák beszerzése a
gyümölcs- és zöldségtermelő ágazatokban, gyümölcs- és bogyó-
feldolgozó berendezések, továbbá az állattenyésztés területén
takarmány-előkészítő technológiák beszerzése.

A támogatás teljes összege nem haladhat meg 30 000 latot
kérelmezőnként, és 100 000 latot a bejegyzett mezőgazdasági
szövetkezetek esetében. Az érintett eszközök összegét – amely
alapján kiszámításra kerül a támogatás – a vásárlást igazoló
dokumentumokban feltüntetett (HÉA nélküli) eredeti árnak
megfelelően határozzák meg. A támogatás kiszámításakor nem
szerepelnek a szállítási költségek.

Végrehajtás időpontja: 2005. november 25.

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának
időtartama: 2005. december 30-ig

A támogatás célja: A mezőgazdasági beruházások bátorítása a
termelés hozzáadott értékének növelése és a mezőgazdasági
termékek minőségének javítása érdekében

Érintett gazdasági ágazat(ok):
Mezőgazdasági tevékenységet gyakorló kis- és középvállalko-
zások.

A mezőgazdaság és az állattenyésztés körébe tartozó ágazatok

A felelős hatóság neve és címe:
Zemkopības ministrija
Rīga 04.10.2005.
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Rīga, LV — 1981

Internetes cím: www.zm.gov.lv

Egyéb információ: E támogatási program hatálybalépésével az
XA 29/05 és az XA 72/05 támogatási programok semmisnek
nyilvánítandók.

Támogatás száma: XA 87/2005

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Veneto Tartomány

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Továbbképzések a
növényvédőszerek helyes használatáról

Jogalap: Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 «Ordina-
mento del sistema della formazione professionale e organizza-
zione delle politiche regionali del lavoro». Deliberazione della
Giunta regionale n. 3306 del 22.10.2004, Direttive Generali
realizzazione corsi. Il testo della legge è pubblicato sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8/1990.

A támogatási rendszer keretében előirányzott éves kiadás
vagy a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás éves teljes
összege: Az éves költségvetési előirányzatot a tartományi
közgyűlés által évente elfogadott pénzügyi törvény állapítja
meg. Előzetesen hozzávetőleg 220 000 EUR éves pénzügyi
támogatás várható. A megadott szám iránymutatónak tekin-
tendő

A támogatás maximális intenzitása: A támogatható kiadás
100 %-áig költség/tanóra paraméter alapján, ami jelenleg órán-
ként 110,00 euróban került megállapításra

Alkalmazás időpontja: 2006. január 2.

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

Célkitűzés:
1) Képzés. A 2003. december 23-i 1/2004/EK bizottsági rende-

let 14. cikke

A rendszer által fedezett támogatható költségek: az ágazatban
dolgozók és munkatársaik oktatási és szakmai továbbképző
programjainak szervezéséhez és megvalósításához kapcsolódó
költségek

Érintett ágazat(ok): A program a Szerződés I. mellékletében
foglalt mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgozásával
és/vagy forgalmazásával foglalkozó mezőgazdasági termelőkkel
kapcsolatos szakmai képzési tevékenységekre vonatkozik.

A támogatást engedélyező hatóság neve és címe:
Regione del Veneto
Giunta Regionale
Direzione agroambiente e Servizi per l'agricoltura
Via Torino, 110
I-30174 Mestre Venezia (VE)

Honlap:
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1990/
90lr0010.htlm

http://www.regione.veneto.it/Bandi+e+concorsi

http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/
Agricoltura/Servizi+per+Agricoltura/Formazione+e+aggiorna-
mento

Támogatás száma: XA 88/05

Tagállam: Olaszország

Régió: Molise
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A támogatási program megnevezése: „Intézkedések a
mezőgazdasági ágazatban a Leader Plus Molise program kere-
tében – támogatási program az 1/2004/EK eltérési rendelet (HL L 1.,
2004.1.3.) keretében”

Tervezett éves kiadás: 2006. december 31-ig
3 500 000 EUR

Végrehajtás időpontja: A támogatás 2005. november 15-től
engedélyezett

A támogatási program időtartama: 2006. december 31.

A támogatás célja: A támogatási program a mezőgazdasági
termékeket előállító, feldolgozó és forgalmazó kis- és középvál-
lalkozásokra korlátozódik.

A támogatás célja a helyi termelési rendszer innovációja és
minősítése

Alkalmazandó:

– 4. cikk: mezőgazdasági üzemekbe történő beruházás,
– 5. cikk: a hagyományos tájkép és épületek megőrzése
– 7. cikk: beruházások a feldolgozó és forgalmazó ágazatban

A támogatást engedélyező hatóság neve és címe:
– GAL Moligal

Via Zurlo n. 5
I-86100 Campobasso

– GAL Innova Plus
Via Sturzo, 22
I-86035 Larino (CB)

– GAL Molise Verso il 2000
C.da Pesco Farese, 22
I-86025 Ripalimosani (CB)

Honlap:
www. europa.molisedati.it
www.siar.molise.it
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