
Összefoglaló tájékoztató a Bizottság 1595/2004/EK rendelete (2004. szeptember 8.) az EK-
Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával

foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról

(2006/C 98/03)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma: XF 5/2005

Összefoglaló tájékozatató: a 3438/03 és 2515/04 számú tartományi gyűlési határozattal Campania
tartomány jóváhagyta a „Halászat és akvakultúra VI. hároméves terve keretében végrehajtandó intézkedések
általános programját”, ami a következő tevékenységekre terjed ki:

Programmegállapodások (szolgáltatói központ és statisztikai adatgyűjtés)

Promóciós kampányok

Indokolás: A programmegállapodások és a promóciós tevékenységek mentességet élveznek az
1595/2004/EK rendelet 3. cikke szerinti bejelentési kötelezettség alól, és a következő séma szerint tago-
lódnak:

Célkitűzés Tevékenységek Címzettek

Valamennyi, a vállalkozói gyarapodást
elősegítő technikai segítségnyújtási és
konzultációs tevékenység a vállalko-
zások támogatására, valamint az inno-
vatív technológiák és a kisebb környe-
zeti hatással járó ökológiailag fenntart-
ható halászati módszerek megvalósítá-
sára

a tartományi szintű tervezés minden
igényét kiszolgáló, illetve maguknak
a programoknak az értékelésére szol-
gáló adatbank

a társult ágazatokban működők

konzultációs és technikai segítség-
nyújtási szolgálat az ágazatban
működők számára (szolgáltató köz-
pontok)

a társult ágazatokban működők

Képzés és tanácsadás a gazdasági alter-
natívák és a megvalósítható foglalkoz-
tatások orientálására és kiszélesítésére
a campaniai tengerészet területén

képzési és továbbképzési tevékeny-
ségek az ágazatban működők
számára tekintettel a hatályos jogsza-
bályokra és a termelési alternatívákra,
amelyek bármilyen módon kapcso-
lódnak a halászati ágazathoz (szol-
gáltató központok)

a társult ágazatokban működők

a halászat és az akvakultúra, valamint
a tartományi és helyi halászati
termékek értéknövelése és promóciója

a tartományi halászati termékek és a
halászati turizmus promócióját és
népszerűsítését szolgáló tevékeny-
ségek

a társult ágazatokban működők

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Campania

Támogatási rendszer megnevezése: VI. hároméves halászati és akvakultúraterv

Jogalap:

Legge nazionale 41/82

DM del 25.5.2000

A támogatási rendszer keretében előirányzott éves kiadás:

581 136 02 EUR, ami a következőképpen oszlik meg:

– Programmegállapodások: 373 622,28 EUR

– Promóció: 207 513,74 EUR

Támogatás maximális intenzitása: a kiadások 100 %-a

Alkalmazás időpontja: tíz munkanappal az 1595/2004/EK rendelet I. melléklete szerinti űrlapnak az
Európai Unió Hivatalos Lapjához közzétételre történő továbbítását követően, az ezen rendelet 16. cikke (1)
bekezdése szerint
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A támogatási rendszer időtartama: négy év (egy évvel több a 2003. évi pénzügyi források 2515/04. sz.
2003. évi tartományi gyűlési határozattal jóváhagyott átfogó újraelosztása következtében)

Célkitűzés:
– valamennyi, a vállalkozói gyarapodást elősegítő technikai segítségnyújtási és konzultációs tevékenység a

vállalkozások támogatására, valamint az innovatív technológiák és a kisebb környezeti hatással járó,
ökológiailag fenntartható halászati módszerek megvalósítására, az Európai Unió által társfinanszírozott
strukturális intézkedések megvalósítási feltételeinek javításához való hozzájárulás érdekében, valamint
egy regionális halászati adatbank létesítésére a halászat javára történő tervezési tevékenységek elősegíté-
sére;

– képzés és tanácsadás a gazdasági alternatívák és a megvalósítható foglalkoztatások orientálására és kiszé-
lesítésére a campaniai tengerészet területén;

– a halászat és akvakultúra, valamint a tartományi és helyi halászati termékek értéknövelése és promóciója

Vonatkozó törvénycikkek:
– 1595/04/EK rendelet 4. cikke (a 2792/99 rendelet 15. cikke (3) bekezdése h–k pontjának megfelelően

meghatározott intézkedések);

– az 1595/04/EK rendelet 7. cikke (a 2792/99 rendelet III. melléklete 14. cikkének 3. pontjának megfe-
lelően meghatározott intézkedések)

Érintett ágazat: tengeri halászat és akvakultúra-ágazat

A támogatást engedélyező hatóság neve és címe:
Regione Campania
Area generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario

Honlap: www.regione.campania.it/agricoltura

Támogatás száma: XF 6/2005

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Puglia tartomány

Támogatási rendszer megnevezése: „Felhívás programmegál-
lapodásra vonatkozó javaslat benyújtására a halászati és akva-
kultúra-ágazatban”, a Halászati és akvakultúra IV. hároméves
terve – programmegállapodások régióra vonatkozó intézkedései
jogi szabályozásának megfelelően

Jogalap:

Legge 17 febbraio 1982 n. 41, art. 20, comma 3 lettera b),
modificata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 165;

D.M. 25.5.2000, recante l'attuazione del VI Piano Nazionale
della Pesca e Acquicoltura.

A támogatási rendszer keretében előirányzott éves költ-
ségek vagy a vállalkozásnak megítélt egyedi támogatás
éves teljes összege: A támogatási rendszer éves költsége
575 978 EUR felel meg

Támogatás maximális intenzitása: A támogatás maximális
intenzitása a támogatható kiadások 100 %-ának felel meg

Felhasználás időpontja: A támogatási rendszer a tartomány
hivatalos közlönyében való megjelenését követően lép életbe,
egyébként 10 nappal a jelen adatlap elküldése után, az
1595/2004/EK rendelet 16. cikkében foglaltak szerint

A támogatási rendszer vagy az egyedi támogatás időtarta-
ma: Két év

A támogatás fő célkitűzése és a másodlagos célok:

– a halászati és akvakultúra-ágazat kis- és középvállalkozá-
sainak támogatása az ebbe a kategóriába tartozó egyesületek
(AGCI Pesca, Federcopesca, Federpesca, Lega Pesca, UNCI
Pesca), programmegállapodásainak jóváhagyása által, legfel-
jebb 24 hónap időtartamig,

– módszerek és hivatkozási minták meghatározása a halászati
és akvakultúra-ágazat támogatásaira vonatkozóan, a várt
eredmények legszélesebb körű elterjesztésével az ágazat azon
szereplői között, akik ezt igénylik

Az alkalmazott törvényhely megjelölése (4. és 12. cikk) és
a rendszer vagy az egyedi támogatás által támogatható
kiadások:

A kérdéses támogatási rendszer kimeríti az 1595/2004/EK ren-
delet 4. cikkében meghatározott jogszabályi tényállást.

A támogatható kiadások a következőek:

– az üzemeltetés általános költségei (bérleti díj, telefon, elekt-
romos energia, fűtés, takarítás díja), amelyek közvetlenül
kapcsolódnak a programmegállapodást alkotó projektek
megvalósításához,

– kiszállási díjak és útiköltségek (utazás, étkezés, szállás),
amelyek a programmegállapodást alkotó projektek megvaló-
sításához közvetlenül kapcsolódnak,

– a programmegállapodást alkotó programok megvalósítá-
sához közvetlenül szükséges fogyóeszközök,
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– a programmegállapodást alkotó programok megvalósítá-
sához közvetlenül kapcsolódó felszerelések,

– a programmegállapodást alkotó projektek megvalósításához
közvetlenül alkalmazott személyzet költségei,

– tájékoztató és ismeretterjesztő szemináriumok megvalósítá-
sának költségei,

– a Halászati és Akvakultúra Regionális Obszervatóriumának
létesítéséhez kapcsolódó költségek,

– a tervezés, koordinálás, könyvelés általános költségei
(legfeljebb 5 %),

– megfelelően részletezett egyéb kiadások, amelyek közvetlenül
összefüggenek ezen 4. cikk egy vagy több pontjának végre-
hajtásához, a programmegállapodást alkotó projektek megva-
lósításával összefüggésben.

A támogatási rendszert kimerítő támogatható kiadásokra a
2792/1999/EK és az 1685/2000/EK rendelet, valamint ezek
módosításai vonatkoznak.

Érintett ágazat(ok): A szóban forgó támogatási rendszer által
érintett ágazatok megegyeznek a 2792/1999/EK rendelet 15.
cikkének (2) és (3) bekezdésében említettekkel, vagyis tengeri
halászat, akvakultúra, feldolgozás és forgalmazás

A támogatást engedélyező hatóság neve és címe: A prog-
rammegállapodás végrehajtására kijelölt közigazgatási egység
Puglia tartomány – Mezőgazdasági, akvakultúra, élelmezési,
földreformügyi, erdészeti, vadászati és halászati tanács – Vadá-
szati és halászati ágazat.

A pénzügyi tervezésre és a támogatási kérelmek átvételére
vonatkozó végrehajtási szakaszok irányításának felelősségét a
vadászati és halászati ágazat részéről az ideiglenes felelős
vezető, Dr. Giuseppe Leo vállalja, az eljárás felelőse pedig Dr.
Giovanni Ninivaggi lesz.

A pályázók az eljárásra vonatkozó ügyiratokba az alábbi címen
nyerhetnek betekintést:

Regione Puglia
Settore Caccia e Pesca
Via Caduti di tutte le Guerre 13
I-70126 Bari

Felelős vezető: Dr Giuseppe Leo

e-mail: cacciapesca@regione.puglia.it

Felelős előadó: Dr. Giovanni Ninivaggi

e-mail: cacciapesca@regione.puglia.it

A halászati és akvakultúra- ágazatban megállapodási program
benyújtására vonatkozó pályázati felhívás Puglia tartomány
Hivatalos Közlönyében kerül közzétételre, valamint megte-
kinthető Puglia tartomány honlapján: www.regione.puglia.it

Támogatás száma: XF 7/2005

Összefoglaló tájékoztató: A tájékoztató feljegyzés tárgyát
képező intézkedés az 1996. május 20-i 23. sz. tartományi
törvényhez és az azt követő módosításokhoz kapcsolódik.

Az intézkedéssel állami támogatásokat ítéltek oda a tengeri
halászat kategóriájába tartozó tartományi szövetkezeteknek
technikai segítségnyújtási programok megvalósítására; a tarto-
mány a halászati és akvakultúra-ágazatra vonatkozó promóciós
kezdeményezések ösztönzője és megvalósítója.

Indokolás: Mellékelve a tartományi törvénynek a tartományi
tanács által a 2005. február 16-i ülésen jóváhagyott szövege

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Liguria

Támogatási rendszer megnevezése: „Módosítások és kiegé-
szítések az 1996. május 20-i, 23. sz. tartományi törvényhez
(tartományi intézkedések a tengeri halászat és akvakultúra-tevé-
kenységek fellendítésére és megerősítésére) az 1997. augusztus
7-i, 30. sz. törvény által módosítva és konszolidálva.”

Jogalap: Normativa nazionale: Legge regionale 20 maggio
1996 n. 23 e s.m. «Interventi regionali per l'incentivazione ed il
consolidamento delle attività della pesca e dell'acquacoltura
marittima» — Aiuto di Stato N 414/96-Italia (Liguria)

A rendszer keretében előirányzott éves költség: A költség-
vetés éves előirányzatai által becsült és feltételezett összeg:

– Technikai segítségnyújtás = kb. 200 000 EUR évente

– Promóció = kb. 100 000 EUR évente

Támogatás maximális intenzitása: Technikai segítségnyújtás:
az állami támogatás mértéke a 2792/99 rendelet IV. mellékle-
tének 3. táblázatában foglaltaknak megfelelően:

– 100 %-nak megfelelő (1. csoport – az ágazat szereplői által
megvalósított cselekvések magánkedvezményezettek pénz-
ügyi részvétele nélkül), közhasznú cselekvések esetében,

– 40 %-ig (3. csoport – az ágazat szereplői által megvalósított
cselekvések magánkedvezményezettek pénzügyi részvétele
nélkül), egyéni érdeket képviselő cselekvések esetében.

Promóció: az állami támogatás mértéke a 2792/99 rendelet IV.
mellékletének 3. táblázatában foglaltaknak megfelelően:

– 100 %-nak megfelelő (1. csoport – promóció és új piacok
felkutatása magánkedvezményezettek pénzügyi részvétele
nélkül, 14. cikk), közhasznú cselekvések esetében,

– 40 %-ig (3. csoport – promóció és új piacok felkutatása
magánkedvezményezettek pénzügyi részvétele nélkül), egyéni
érdeket képviselő cselekvések esetében.
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Alkalmazás időpontja: A tartományi törvénynek Liguria
Tartomány Hivatalos Közlönyében történő kihirdetését követő
15. naptól

A támogatási rendszer időtartama: 2006. december 31-ig.

A támogatás célja:

– a regionális tervezés támogatását célzó struktúrák létrehozása
a kis- és középvállalkozások fejlődése és támogatása érde-
kében elsődlegesen olyan közhasznú cselekvések által, mint:

– a halászatban dolgozók technikai, gazdasági és kereskedelmi
képzéshez való hozzájutása,

– a források megőrzésére vonatkozó technikai intézkedések
előmozdítása,

– a munkakörülmények javítását célzó intézkedések előmozdí-
tása,

– hozzáadott érték létrehozása a minőségjavítás és -ellenőrzés,
a nyomonkövethetőség, az egészségügyi feltételek, innovatív
technikákra vonakozó kísérletek által.

Másodlagos célkitűzések: a nagylétszámú fajták fogyasztá-
sának promóciója.

A vonatkozó törvénycikk és a rendszer által támogatható
költségek megjelölése:

Technikai segítségnyújtás: 1595/2004/EK rendelet 4. cikk

Promóció: 1595/2004/EK rendelet 7. cikk

Érintett ágazatok: Tengeri halászati és akvakultúra-vállalko-
zások

A támogatást odaítélő hatóság neve és címe:

Regione Liguria
Dipartimento Agricoltura e Turismo
Ufficio Allevamento, Caccia, Pesca
Via D'Annunzio, 113
I-16121 Genova

Honlap: www.regione.liguria.it

Támogatás száma: XF 9/2005

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Puglia

A támogatási program megnevezése: Pályázati felhívás a
halászati tevékenység elősegítését és a halászati termékek érték-
növelését célzó támogatásokra, a törvényi szabályozás szerint a
IV. hároméves halászati és akvakultúratervben foglalt regionális
intézkedéseknek megfelelően

Jogalap:

Legge 17 febbraio 1982 n. 41, modificata dalla Legge 10 febb-
raio 1992 n. 165

Decreto legislativo n. 154/2004

D.M. 25.5.2000 recante l'attuazione del VI Piano Nazionale
della Pesca e acquicoltura

Előzetes éves kiadás a támogatás keretében vagy a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás teljes éves összege: A
támogatás keretében 218 355,32 EUR megfelelő előzetes éves
költség várható

A támogatás maximális intenziása: A támogatás maximális
intenzitása a támogatható költségek 100 %-ának felel meg.

Minden egyes projekt támogatható maximális összege
145 000 EUR felel meg.

Az alkalmazás időpontja: A támogatás a Bollettino Ufficiale
della Regione-ban (Tartományi Hivatalos Közlöny) való közzé-
tételét követően lép hatályba, egyébként pedig 10 munkanappal
ezen űrlap elküldése után, az 1595/2004/EK rendelet 16.
cikkében foglaltak szerint

A program vagy az egyedi támogatás időtartama: Két év

A támogatás fő célja és a másodlagos célkitűzések: A
fogyasztók figyelmének felhívása a haltermékekre, valamint a
halászat és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek kultúrájának új
és jobb felosztású megteremtése

A vonatkozó cikkek (4–12. cikk) megjelölése, valamint a
program vagy az egyedi támogatás által fedezett támogat-
ható költségek:

A szóban forgó támogatási rendszerre az 1595/2004/EK rende-
let 7. cikkében meghatározott irányadó tényállás vonatkozik.

A támogatható intézkedések a halászati tevékenységek elősegí-
tésére és a haltermékek értéknövelésére terjednek ki kollektív
promóciós, továbbá a hal- és akvakultúra-termékek új felvevő-
piacainak felkutatására vonatkozó kezdeményezések révén és
különösen

1. Promóciós és ismeretterjesztő kampányok, beleértve azokat
is, amelyek a minőség és/vagy a kínálat növelésének felérté-
kelését célozzák;

2. Piackutatás és a témára vonatkozó piaci és fogyasztási
felmérések;

3. Minőségtanúsítványra vonatkozó műveletek, termékszabá-
lyozások elkészítése, jellegzetes és eredeti termékek értéknö-
velése.
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A támogatható kiadások a következők:

– a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó általános
működési költségek (bérleti és közüzemi díjak: telefon, villa-
mosenergia, fűtés, takarítás), amelyek közvetlenül kapcso-
lódnak a projektek megvalósításához (max. 80 %),

– a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó utazási
és közlekedési költségek (közlekedés, napidíj, szállás),

– a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó fogyóesz-
közök,

– a projektek megvalósításához közvetlenül foglalkoztatott
alkalmazottak személyzeti kiadásai,

– tájékoztató és ismeretterjesztő szemináriumok megvalósítá-
sára fordított kiadások,

– a tervezés, koordinálás, pénzügyi elszámadás általános költ-
ségei (max 4 %),

– a projektek végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó, megfe-
lelően részletezett egyéb kiadások.

A program által támogatható kiadásokra a 2792/1999/EK és az
1685/2000/EK rendeletek és a rákövetkező módosítások vonat-
koznak

Érintett ágazat(ok): A szóban forgó támogatási program által
érintett ágazatokat a 2792/1999/EK rendelet 14. cikke („Új
piacok felkutatása és promóciója”) határozza meg

A támogatást odaítélő hatóság neve és címe:

A pályázati felhívás lebonyolítására, a halászati tevékenységek
előmozdítására és a haltermékek értéknövelésére vonatkozó
támogatási kérelmek benyújtására kijelölt hatóság: Regione
Puglia – Assessorato all'Agricoltura, Acquacoltra, Alimenta-
zione, Riforma Fondiaria, Foreste, Caccia e Pesca. – Settore
Caccia e Pesca.

A pénzügyi tervezéshez és a támogatási kérelmek átvételéhez
kapcsolódó végrehajtási fázisok lebonyolításának felelősévé
ideiglenesen a vadászati és halászati ágazat felelős vezetőjét, Dr.
Giuseppe Leót, az eljárás felelősévé Dr. Giovanni Ninivaggit
nevezik ki.

A kérelmezők az eljárás folyamatába az alábbi címen nyer-
hetnek betekintést:

Regione Puglia
Settore Caccia e Pesca
Via Caduti di tutte le Guerre, n. 13
I-70126 Bari

Felelős vezető: Dr Giuseppe Leo

e-mail: cacciapesca@regione.puglia.it

Felelős előadó: Dr. Giovanni Ninivaggi

e-mail: cacciapesca@regione.puglia.it

A halászati tevékenységek előmozdítására és a haltermékek
értéknövelésére vonatkozó támogatási kérelmek benyújtására
szóló pályázati felhívás a BURP-ben (Puglia tartomány hivatalos
közlönye) kerül közzétételre, és Puglia tartomány honlapján is
megtekinthető – www.regione.puglia.it.

Támogatás száma: XF 10/2005

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Friuli-Venezia Giulia

A támogatási rendszer megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesített vállalkozás neve: „Rendelet az intenzív
halgazdaságok létesítményeinek környezeti hatásait csökkentő
támogatásokról szóló 2003. augusztus 20-i, 14. sz. tartományi
törvény 6. cikke (15) bekezdése végrehajtási feltételeire és
körülményeire vonatkozóan”

Jogalap:

Legge 21 maggio 1998, n. 164 concernente misure in materia
di pesca e di acquacoltura

Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 «Assestamento del
bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-
2005 ai sensi dell'articolo 18 della Legge regionale 16 aprile
1999, n. 7»

Előzetes éves kiadás a támogatási rendszer keretében vagy
a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes éves
összege: a pénzügyi támogatás 222 503,27 EUR

Maximális intenzitás: a megengedhető legmagasabb hozzájá-
rulás a támogathatónak ítélt kiadások 40 %-ának felel meg

Alkalmazás időpontja: 2004. március 30.

A rendszer vagy az egyedi támogatás időtartama: 2005.
december 31.

A támogatás célja: Az édesvízi haltenyészetre szakosodott kis-
és középvállalkozások támogatása az intenzív halgazdasági léte-
sítményekben okozott környezeti károk csökkentését célzó
beruházásokra nyújtott támogatásokon keresztül.

A támogatás az 1595/2004/EK rendelet 11. cikke alapján
valósul meg.
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Támogatható beruházások (tipológia):

– Berendezések és/vagy felszerelések a víz oxigénezésére,

– Berendezések és/vagy felszerelések (beleértve az elektronikus
eszközöket és a különleges szoftvereket) a víz fizikai-kémiai
paramétereinek folyamatos ellenőrzésére,

– Berendezések és/vagy felszerelések a felgyülemlett szilárd
anyagok és/vagy egyéb szerves szennyeződések csökkenté-
sére,

– Berendezések és/vagy felszerelések a táplálékok átalakulási
mutatóját javító eleség elosztására,

– Berendezések és/vagy felszerelések a víz keringetésére,

– Berendezések és/vagy felszerelések a tenyésztő medencék
védelmére,

– Egyéb berendezések és/vagy felszerelések a környezeti hatás
csökkentésére.

Érintett ágazat(ok): akvakultúra

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e
montagna
Servizio pesca e acquacoltura
Via Caccia, 17
I-33100 Udine

Honlap: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Egyéb információ: Az 1595/2004/EK rendelet 17. cikkében
foglaltak szerint a támogatási rendszer a Szerződés 87. cikke
(3) bekezdésének c) pontja értelmében a belső piaccal össze-
egyeztethetőnek tekinthető, és mentes az értesítési kötelezettség
alól, amennyiben az említett rendelet 3. cikke valamennyi felté-
tele megvalósul, az említett cikk (1) bekezdése és (2) bekezdé-
sének b) és c) pontjában foglalt rendelkezésektől eltekintve.

Támogatás száma: XF 11/2005

Tagállam: Spanyolország. Mezőgazdasági, Halászati és Élelme-
zésügyi Minisztérium (Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación)

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: A halászat és az akva-
kultúra technológiai fejlődését támogató program

Jogalap: ORDEN APA/2747/2004, de 29 de julio, por la que
se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas
al desarrollo tecnológico pesquero y acuícola.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A támogatás legnagyobb összege évi 120 000 EUR
(százhúszezer EUR), a következő felosztás szerint:

a) távérzékelési és ökolokalizációs projektekre: 40 000 EUR/év
(negyvenezer EUR/év);

b) a halászfelszerelés fejlesztésére irányuló innovációs projek-
tekre: 40 000 EUR/év (negyvenezer EUR/év);

c) a hulladék felhasználására és kezelésére irányuló projektekre:
40 000 EUR/év (negyvenezer EUR/év).

Maximális támogatási intenzitás: Az odaítélt támogatások
összege a három év során nem haladhatja meg az évi 40 000
eurót, és nem haladhatja meg a beruházás 100 százalékának
megfelelő összeget. A szervezetek működési költségei nem
támogathatók

Az alkalmazás időpontja: 2005. január

A támogatási program vagy az egyedi támogatás időtar-
tama: A támogatott projektek maximális időtartama három év

A támogatás célkitűzése: Projektek támogatása:

1. a halászfelszerelés fejlesztésére irányuló innovációs projek-
tekben a gazdaságosság növelése és a védett fajokra gyako-
rolt hatás csökkentése céljából;

2. a hulladék felhasználására és kezelésére irányuló projek-
tekben a környezeti hatás javítása céljából;

3. a távérzékelési és ökoértékelési projektekben a halászati
tevékenység által a védett fajokra gyakorolt hatás csökken-
tése céljából.

Tüntesse fel, hogy a 4–12. cikkek közül melyeket alkal-
mazzák, valamint a program, illetve az egyedi támogatás
körébe tartozó elszámolható költségeket: 6. cikk – A
projekt megvalósításához szükséges valamennyi költség a szer-
vezetek működési költségei kivételével, de legfeljebb három
éven át évi 40 000 EUR

Érintett ágazat vagy ágazatok: A halászati termékek gyár-
tóinak szervezetei, a halászközösségek, a halászatot és az akva-
kultúrát képviselő vállalati szövetségek, valamint a nem
kormányzati szervezetek

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Secretaria General de Pesca Marítima
Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros
C/ José Ortega y Gasset, 57
E-28006 Madrid

Internetcím: http://www.mapya.es/JACUMAR
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Támogatás száma: XF 12/2005

Magyarázó megjegyzések: A „Distinctly Cumbrian (Fisheries
and Aquaculture) Scheme” támogatási rendszert az EK-
Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállítá-
sával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő
alkalmazásáról szóló 1595/2004/EK bizottsági rendelettel össz-
hangban hozták létre

Tagállam: Egyesült Királyság

A támogatási rendszerért felelős igazgatási testület

a) Az ügynökség tisztviselője

Pauline Herbert
Distinctly Cumbrian
Rural Enterprise Centre
Redhills
Penrith CA11 0DT
Cumbria
Tel.: (44-768) 89 15 55
Fax: (44-768) 89 26 66
E-mail: Pauline@crea.co.uk

b) Kapcsolattartó az Egyesült Királyságban:

Jacinta Vaz
Fisheries Structures Division
Defra
Area 6D, 3 — 8 Whitehall Place West
London SW1A 2HH
United Kingdom
Tel.: (44-207) 270 80 42
Fax: (44-207) 270 80 19
E-mail: Jacinta.vaz@defra.gsi.gov.uk

Régió: Cumbria Rural Enterprise Agency

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Distinctly Cumbrian
(Fisheries and Aquaculture) Scheme

Jogalap: Regional Development Agencies Act 1998, Section 5

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások
vagy a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A támogatási rendszer maximum 2,9 millió GBP
költségvetéssel rendelkezik. Ez magában foglalja az igazgatási és
a tevékenységek elvégzése érdekében a támogatási rendszer
keretében alkalmazott tisztviselőkkel kapcsolatos költségeket. A
várható éves kiadás:

millió GBP

2005.6.30-ig terjedő időszak 0,800

2006.6.30-ig tartó év 1,200

2007.6.30-ig tartó év 0,900

Összesen 2,90

Támogatás maximális intenzitása: A támogatást kézpénzben
és bemutatott számla ellenében fizetik ki. A támogatás más
formában nem fizethető ki.

A támogatás legnagyobb intenzitása 40 % minden egyes jóvá-
hagyott projekt esetében (és 40 % az e projekten belüli minden
egyes elszámolható tétel esetében) összesen körülbelül
67 000 GBP maximális összegig (100 000 EUR az ajánlati
levél időpontjában számítva).

A végrehajtás időpontja: A támogatási program 2005. május
25-től áll rendelkezésre

A program vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A támogatási rendszer 2006. december 31-ig áll rendel-
kezésre (a kérelmek benyújtásának határideje 2006. szeptember
30.).

A Distinctly Cumbrian tervezi a támogatási rendszer 2006.
december 31-e után 2009. június 30-ig történő meghosszabbí-
tását, de a kérelmeket az abban az időben érvényes rendeletek
alapján kell benyújtani

A támogatás célja: A támogatás célja, hogy Cumbria hozzá-
adott értékű termékei feldolgozásának, forgalmazásának és
forgalomba hozatalának támogatásán keresztül segítse Cumbria
vidéki gazdaságának fellendítését és erősítését.

A támogatási rendszer a kis- és középvállalkozások számára áll
nyitva, és megcéloz olyan üzleti vállalkozásokat is, amelyek
növekedési potenciállal bírnak és közrejátszanak új munkahe-
lyek teremtésében. Ezek a „helyi termékek termelői”, amelyek
esetében a Cumbriával, mint egy megkülönböztetett márkával
való társulás megkönnyítheti a növekedést. A projekt a növe-
kedés e termelők által tapasztalt fő korlátjai némelyikének a
leküzdésére irányul

Az alkalmazott törvényhely megjelölése (4. és 12. cikk) és
a rendszer vagy az egyedi támogatás által támogatható
kiadások: A támogatás az 1595/2004/EK rendelet 8. és 11.

A támogatási rendszer alapján elszámolható kiadások:

a) ingatlanok építése, megszerzése vagy fejlesztése;

b) 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, refinanszírozási
költségek, általános költségek, biztosítási díjak stb.) nem
minősülnek elszámolható kiadásnak;

c) olyan általános költségek, mint az építészek, mérnökök és
tanácsadók díjai, megvalósíthatósági tanulmányok készítése,
valamint a szabadalmak és használati engedélyek megszer-
zése, az a) és a b) pontban említett kiadások 12 %-áig támo-
gathatók.
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Érintett ágazat: A támogatási rendszer csak azon vállalko-
zások számára áll rendelkezésre, amelyek részt vesznek a halá-
szati és az akvakultúratermékek feldolgozásában és forgalomba
hozatalában

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Cumbria Rural Enterprise Agency
Distinctly Cumbrian
Rural Enterprise Centre
Redhills
Penrith CA11 0DT

Az ügynökség illetékes tisztviselője: Pauline Herbert

Az Egyesült Királyság halászattal kapcsolatos állami támogatá-
sokkal foglalkozó központi kapcsolattartója: Jactina Vaz

Internetcím: www.crea.co.uk

Támogatás száma: XF 14/2005

Tagállam: Finnország

A támogatási rendszer megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve:

Pro Kala ry

Jogalap:

Laki valtion tulo- ja menoarviosta (423/1988); tuki myönne-
tään eduskunnan maa- ja metsätalousministeriölle valtion
vuosittaisessa tulo- ja menoarviossa antaman yleisen valtuu-
tuksen perusteella kalatalouden edellytysten edistämiseen
tarkoitetusta alamomentista.

Tuen myöntämisessä, valvonnassa ja takaisinperinnässä nouda-
tetaan valtionavustuslakia (688/2001).

A támogatási rendszer éves szinten becsült kiadásai vagy a
vállalkozás számára odaítélt egyedi támogatás teljes össze-
ge: Legfeljebb 7 500 EUR egyszeri támogatás formájában.

A támogatás maximális intenzitása: A támogatható kiadások
100 %-a.

A végrehajtás időpontja: A legkorábbi időpont 2005. július 4.

A támogatási rendszer vagy az egyedi támogatás időtar-
tama: 2005. november

A támogatás célja: A kis- és középvállalkozásokban és más
területeken foglalkoztatottak nemzetköziesedésének támogatása
(szentpétervári tanulmányút)

Az alkalmazott törvényhely megjelölése (4. és 12. cikk) és
a rendszer vagy az egyedi támogatás által támogatható
kiadások:

Az 1595/2004/EK rendelet 7. cikke (A 2792/1999/EK rendelet
14. cikke és III. mellékletének 3. pontja)

A támogatható kiadások az út megszervezésével kapcsolatban
felmerülő általános kiadások: buszbérlés, tolmács, üléstermek
bérleti díja, előadók tiszteletdíja, kereskedelmi kamarai szolgál-
tatások, az utaskísérő utazási költségei.

Az utazásban részt vevő személyek egyéni utazási költségeit a
támogatás nem fedezi. A támogatás nem fedezi a támogatás-
kedvezményezettjének működési költségeit

A támogatás által érintett területek: A támogatás a halászati
ágazat kollektív projektje.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Maa- ja metsätalousministeriö (Földművelésügyi és Erdőgazdál-
kodási Minisztérium)
Kala- ja riistaosasto (Halakkal és vadakkal foglalkozó főosztály)
PL 30
FIN-00023 Valtioneuvosto

Internetcím: http://www.mmm.fi/kalastus_riista_porot/elinkei-
nokalatalous/tuki/#Kansalliset %20 %20tuet

(az internetes oldalak jelenleg frissítés alatt állnak)

Támogatás száma: XF 15/2005

Magyarázó megjegyzések: E pénzügyi intervenciók fő célja a
halászati ágazatban a halgazdák és a halászok támogatása, és a
magas színvonalú, megfelelő halászati termelési technológiák
tanítása, ezáltal a halászat mint hagyománnyal bíró tevékenység
megőrzése és fejlesztése a Pirani járásban. A támogatást az
1595/2004/EK rendelettel összhangban a halászati és akvakul-
túra-ágazatokban meghozandó intézkedések társfinanszírozása
(támogatása) céljából nyújtják, kedvezményezettjei pedig azok a
természetes és jogi személyek (a halászati termékek előállítá-
sával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és
középvállalkozások), amelyeknek egyedüli vagy elsődleges tevé-
kenysége a halászat, vagy amelyek rendelkeznek az akvakultúra
tevékenységekhez szükséges engedéllyel, és eleget tesznek e
tevékenység(ek) végzéséhez kapcsolódó valamennyi jogi köve-
telménynek.

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Piran járás (NUTS 5)

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: A halászati ágazaton
belüli intervenció Piran járásban.
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Jogalap:

– Pravilnik o finančni pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva
ter pridobivanje hrane iz morja v občini Piran (Uradne
objave Primorskih novic, št. 22/2003)

– Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o finančni pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter prido-
bivanje hrane iz morja v občini Piran

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások
vagy a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:

2005 3 000 000 SIT (12 516 EUR) (*)

2006 3 000 000 SIT (12 516 EUR) (*)

Összesen 6 000 000 SIT (25 032 EUR) (*)

(*) A nemzeti makrogazdasági elemzési és gazdasági fejlesztési hivatal
2005 tavaszi jelentése (EUR/SIT = 239,7)

Támogatás maximális intenzitása:

I. intézkedés: Innovatív intézkedésekkel és technikai segítség-
nyújtással kapcsolatos beruházások társfinan-
szírozása

Társfinanszírozás szintje a támogatható költ-
ségek 100 %-áig a 2792/1999 rendelet IV.
melléklete értelmében

II. intézkedés: Az akvakultúrára irányuló beruházások támo-
gatása

Társfinanszírozás szintje: a beruházások elis-
mert értékének vagy a támogatható költségek-
nek a 60 %-áig, a 2792/1999 rendelet IV.
melléklete értelmében

III. intézkedés: Halászati kikötői létesítményekre irányuló
beruházások társfinanszírozása

Társfinanszírozás szintje: a beruházások elis-
mert értékének vagy a támogatható költségek-
nek a 60 %-áig, a 2792/1999 rendelet IV.
melléklete értelmében

IV. intézkedés: Termelői csoportoknak, szövetségeknek vagy
kereskedelmi szereplőknek nyújtott támogatás

Társfinanszírozás szintje: a támogatható költ-
ségek 60 %-áig a tevékenység első évében, a
2792/1999 rendelet 15. cikke értelmében

A végrehajtás időpontja: 2005. augusztus

A program vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2006.12.31.

A támogatás célja: A halgazdák és a halászok magas színvo-
nalú, megfelelő halászati termelési technológiákra való tanítása,
ezáltal a halászat mint hagyománnyal bíró tevékenység
megőrzése és fejlesztése

Az alkalmazott törvényhely megjelölése (4. és 12. cikk) és
a rendszer vagy az egyedi támogatás által támogatható
kiadások: A támogatás nyújtása az 1595/2004 bizottság ren-
delet 4., 6., 9., és 11. cikke alapján történik

Innovatív intézkedésekkel és technikai segítségnyújtással kap-
csolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás (6. cikk)

– szakmai képzésre irányuló intézkedések társfinanszírozása,

– az egységes módszertani szabályokkal összhangban a beruhá-
zási programok és üzleti tervek előkészítése költségeinek
társfinanszírozása,

– a halászati kísérleti projektek társfinanszírozása a szelektí-
vebb halászati technikák bevezetésével összefüggésben, vala-
mint a halászati erőforrások megőrzése érdekében.

Az akvakultúrára irányuló beruházások támogatása (11. cikk)

– az előállításra és gazdálkodásra irányuló tőkebefektetések
társfinanszírozása – építés, kibővítés, a létesítmények felsze-
relése és korszerűsítése, beleértve a fedélzeti létesítményeket,

– a higiénia, az egészségügyi feltételek és a termékminőség
javítására, illetve a környezetszennyezés csökkentésére
irányuló tőkebefektetések társfinanszírozása,

– a termelés növelésére irányuló tőkebefektetések társfinanszí-
rozása.

A halászati kikötői szolgáltatásokra irányuló beruházások támo-
gatása (9. cikk)

– a halászati kikötők infrastruktúrájára/épületeire irányuló
tőkebefektetések társfinanszírozása

Termelői csoportoknak, szövetségeknek vagy kereskedelmi
szereplőknek nyújtott támogatás (4. cikk)

– az adminisztratív költségek fedezése céljából a megfelelő
halászati szerv létrehozását követő első évben, a Zakon o
morskem ribištvu (Uradni list RS, št 58/02) 51. cikkében
előírtak szerint (Tengeri Halászati Törvény, Hivatalos
Közlöny, 58/02 sz.)

Az érintett ágazat(ok): Halászati és akvakultúra-ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Občina Piran
Tartinijev TRG 2
SLO-6330 Piran

Internetcím: http://www.piran.si
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Támogatás száma: XF 16/2005

Tagállam: Spanyolország

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: A halászat és az akva-
kultúra technológiai fejlődését támogató program

Jogalap:

– Artículo 149.1.15a de la Constitución Española.

– Artículo 3 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marí-
tima.

– Proyecto de Orden APA/…/2005, de …, por la que se estab-
lecen las bases reguladoras de ayudas al desarrollo tecnoló-
gico pesquero y acuícola.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A támogatás legmagasabb összege évi 130 000 EUR
(százharmincezer EUR), a következő felosztás szerint:

a) távérzékelési és ökoértékelési projektek: évi 50 000 EUR
(ötvenezer EUR);

b) a halászfelszerelésre vonatkozó projektek; az üzemanyag-
használat optimalizálása és csökkentése, alternatív energiák
használata a halászhajókon: évi 40 000 EUR (negyvenezer
EUR);

c) a hulladék kezelésére és felhasználására irányuló projektekre:
évi 40 000 EUR (negyvenezer EUR).

Maximális támogatási intenzitás: Az egyes támogatások
összege nem haladhatja meg három év során az a) esetben az
50 000 EUR-t, a b) és a c) esetben a 40 000 EUR-t, és semmi-
lyen esetben sem haladhatja meg a beruházás teljes összegét. A
szervezetek szokásos működési költségei nem támogathatók.

Az alkalmazás időpontja: A hivatalos állami közlönyben való
közzétételtől számított 6 hónap

A támogatási program vagy az egyedi támogatás időtar-
tama: A támogatott projektek maximális időtartama három év

A támogatás célkitűzése: Projektek támogatása:

1. a halászfelszerelés fejlesztésére irányuló innovációs projek-
tekben a gazdaságosság növelése és a védett fajokra gyako-
rolt hatás csökkentése céljából;

2. a hulladék kezelésére és felhasználására irányuló projek-
tekben a környezeti hatás javítása céljából;

3. a távérzékelési és ökoértékelési projektekben a halászati
tevékenység által a védett fajokra gyakorolt hatás csökken-
tése céljából.

Az alkalmazott törvényhely megjelölése (4. és 12. cikk) és
a rendszer vagy az egyedi támogatás által támogatható
kiadások: 6. cikk – Innovatív intézkedésekkel és technikai
segítségnyújtással kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támo-
gatás

A projekt megvalósításához szükséges valamennyi költség a
szervezetek szokásos működési költségei kivételével, de legfel-
jebb három éven át évi 50 000, illetve 40 000 EUR

Érintett ágazat vagy ágazatok: A halászati termékek gyár-
tóinak szervezetei, a halászközösségek, a halászatot és az akva-
kultúrát képviselő vállalati szövetségek, valamint a nem
kormányzati szervezetek

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Secretaria General de Pesca Marítima
Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros
C/ José Ortega y Gasset, 57
E-28006 Madrid

Internetcím: (http://www.mapya.es/JACUMAR)

Támogatás száma: XF 18/2005

Magyarázó megjegyzések: Az Észt Köztársaság mezőgazda-
sági miniszterének 2005. évi 98. rendelete értelmében a belvízi
halászatot folytató, halászati termékeket előállító vállalkozá-
soknak részben visszatérítik a 2005-ben kifizetett vagy kifize-
tendő dízeladót. A kompenzációra az állami költségvetés
1 445 000 EEK-t (92 352 EUR-t) tart fenn, amelyet az összes
igénylő között a halászhajók főgépteljesítményének figyelembe-
vételével osztanak szét.

A kompenzációt azok a belvízi halászatot folytató KKV-k
igényelhetik, amelyek 2005-re hivatalos halászati engedéllyel
rendelkeznek, és vannak halászhajóik

Tagállam: Észt Köztársaság

A támogatási rendszer megnevezése: A dízeladó visszatérí-
tése 2005-ben a halászati termékek előállítói számára.

Jogalap: EV Põllumajandusministri määrus nr 98, “2005. aastal
kalandustoodete tootjale eriotstarbelise diislikütuse aktsiisi-
määra tõusu kompenseerimise taotlemise ja taotluse menetle-
mise kord.”

A támogatási rendszer keretében tervezett éves kiadá-
sok: A belvízi halászatot folytató vállalkozásoknak odaítélendő
támogatás címén 1 445 000 EKK (92 353 EUR) különítettek el
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A támogatás maximális intenzitása: A belvízi halászatot foly-
tató vállalkozások a dízel után évente 1 445 000 EEK jövedéki
adót fizetnek, ezért a hajó motorteljesítménye alapján ugyanezt
az összeget kell 2005-ben kompenzációként kifizetni

A végrehajtás időpontja: A kérelmek benyújtásának határ-
ideje: 2005. november 9. Az érintett illetékes hatóságnak
(Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametil) a kérel-
meket a szóban forgó határidő utáni 40 napon belül kell feldol-
goznia, amelyet a kompenzáció folyósítása követ

A támogatási program időtartama: A támogatási program
időtartama: 2005. december 31-ig.

A támogatás célja: A támogatás célja a KKV-k támogatása az
általuk 2005-ben befizetett dízeladó kompenzálásával

A támogatási rendszert az 1595/2004/EK rendelet 13. cikke
alapján kell alkalmazni. Támogatható kiadások: üzemanyagadó

A támogatás által érintett terület: Belvízi halászat

A támogatást odaítélő hatóság neve és címe:

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Narva mnt. 3
EE-Tartu 51009

Internetcím: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=944632

Támogatás száma: XF 19/2005

Indokolás: a támogatási rendszer hozzájárulás nyújtását írja
elő az akvakultúra-ágazatban működő vállalkozások moderni-
zálásának céljára

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Toscana

A támogatási rendszer megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesített vállalkozás neve: Az „Akvakultúra”
elnevezésű intézkedésre vonatkozó támogatási kérelmek
benyújtására szóló pályázati felhívás jóváhagyása és közzététele
Toscana Tartomány Hivatalos Közlönyében (Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana)

Jogalap: Decreto dirigenziale n. 4589 del 24 agosto 2005

A támogatási rendszer keretében tervezett éves kiadá-
sok: A támogatási program keretében tervezett éves kiadás
311 267,92 EUR. Az említett összeg a 2005. évre vonatkozik,
és nem jelenti a támogatási rendszer újrafinanszírozását a
következő évekre

A támogatás maximális intenzitása: A támogatási rendszer
keretében a hozzájárulás a beruházás teljes költségének legfel-
jebb 40 %-a lehet, ami nem haladhatja meg a 250 000 EUR

Az alkalmazás időpontja: a támogatás iránti kérelmeket a
Toscana Tartomány Hivatalos Közlönyében való közzététel
napjától számított 30 napon belül kell benyújtani

A támogatás célja: az akvakultúra-létesítmények modernizálá-
sának elősegítése

Az 1595/2004/EK rendelet alkalmazott cikkének megjelö-
lése: 11. cikk

Támogatható kiadások: a 2792/99/EK rendelet és a
448/2004/EK rendelet előírásainak figyelembevételével a
támogatható kiadások:

– a létesítmények modernizálására szolgáló felszerelések
beszerzése (vályúk, oxigénkészülékek, különböző gépezetek,
szűrők a derítéshez stb.),

– medencék létesítése a tenyésztéshez és hizlaláshoz, ülepítő-
kádak,

– a vállalkozás funkcionális helyiségeinek kialakítása (ikráz-
tatás, a termék feldolgozása és forgalmazása, a felszerelések
és gépezetek tárolása stb.)

Érintett ágazat: akvakultúra

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Toscana
Settore Produzioni Agricole Zootecniche
Via di Novoli n. 26
I-50127 Firenze

Honlap: www.rete.toscana.it/sett/agric/Pesca-acquacoltura/
Pesca.htm

Támogatás száma: XF 20/2005

Magyarázó megjegyzések: A homár a skót tengeri halászat
számára stratégiai fontosságú állomány. A Seafood Scotland
segíteni fogja a skót kormányszolgálatot a „fenntartható keret-
program a skót tengeri halászatért” végrehajtásában egy együt-
tesen kialakítandó stratégiai keretprogram által a skót homár-
halászat jövedelmezőségének javítására az EK-Szerződés 87. és
88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával
és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak
nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló
1595/2004 bizottsági rendelettel összhangban

Tagállam: Egyesült Királyság
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Régió: Skócia

A támogatási rendszerért felelős igazgatási testület:

a) Scottish Executive Environment and Rural Affairs Depart-
ment
Pentland House
47 Robb's Loan
Edinburgh
United Kingdom
Website: www.scotland.gov.uk
Tel: (44–131) 244 64 14
Fax: (44–131) 244 62 88

b) Libby Woodhatch
Seafood Scotland
Tel: (44–131) 557 93 44
Fax: (44–131) 557 93 44
Website: www.seafoodscotland.org

c) Kapcsolattartó az Egyesült Királyságban:

Jacinta Vaz
Marine Fisheries Agency
Grants Team
Area 6D, 3 — 8 Whitehall Place West
London SW1A 2HH
United Kingdom
Tel: (44–207) 270 80 42
Fax: (44–207) 270 80 19
E-mail: Jacinta.vaz@defra.gsi.gov.uk

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Támogatás a Seafood
Scotland számára

Jogalap: Column 1 of the item of Schedule 1 to the Budget
(Scotland) Act 2005

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A rendszer a Seafood Scotland javára történő
150 000 GBP egyszeri kifizetés. Összesen 150 000 GBP

Támogatás maximális intenzitása: 150 000 GBP egyszeri
kifizetése a Seafood Scotlandnak. A támogatást készpénzben és
bemutatott számla ellenében fizetik ki. A támogatás más
formában nem fizethető ki.

A támogatás intenzitásának összege – támogatás-egyenértékben
kifejezve – nem haladja meg a nemzeti és közösségi támogatá-
soknak a 2792/1999 rendelet IV. melléklete által rögzített teljes
arányát minden egyes jóváhagyott projekt esetében

A végrehajtás időpontja: A támogatás 2005. december 14-től
hozzáférhető, e nyomtatvány elküldését követő 10 munka-
napot, közvetlenül a Hivatalos Lapban való közzétételt
követően, az 1595/2004/EK rendelet 16. cikke (1) bekezdé-
sének rendelkezése szerint

A program vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A források kimerüléséig, de semmi esetre sem a
mentesítő rendelet (1595/2004/EK bizottsági rendelet)
hatályának érvényességi idejét követően, azaz 2006. december
31-ig.

A támogatás célja: A támogatási rendszer célja, hogy kiala-
kítsa a homárhalászat jövedelmezőség javításának stratégiáját.
A stratégia piackutatást és ismeretterjesztést, oktatást és rend-
szerfejlesztést követel meg a homár-ellátóláncon belüli átlátha-
tóság javítása érdekében

Az alkalmazott törvényhely megjelölése (4. és 12. cikk) és
a rendszer vagy az egyedi támogatás által támogatható
kiadások: A támogatás az 1595/2004/EK rendelet 4. és 7.
cikke alapján áll rendelkezésre. Az 1595/2004/EK bizottsági
rendelet 4. és 7. cikkének hatálya alatt termelői csoportoknak
nyújtott támogatás, halászati termékek promóciójára és/vagy
reklámozására nyújtott támogatás. A támogatható költségek a
következőket tartalmazzák:

– a hajón lévő vagy kirakodott termékekkel kapcsolatos
munka- és egészségügyi körülmények javítására vonatkozó
rendelkezések,

– az elektronikus kereskedelem és egyéb információs techno-
lógia megszervezése a szakmai és kereskedelmi információk
terjesztésére,

– oktatás biztosítása, különösen a minőségre vonatkozóan,
know-how megszervezése és terjesztése hajón és száraz-
földön,

– a minőség, a nyomonkövethetőség, az egészségügyi feltéte-
lek, a statisztikai eszközök és a környezeti hatás javítását és
ellenőrzését szolgáló rendszerek tervezése és alkalmazása,

– hozzáadott érték létrehozása a termékekben,

– az ismeretek és az átláthatóság fejlesztése a termelésben és a
piacon.

Az érintett ágazat(ok): A rendszer a tengeri halászati, a
feldolgozó és a forgalmazó ágazatokra vonatkozik.

Kérjük tekintse meg a II. mellékletet a rendszerrel kapcsolatos
további részletekért

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Scottish Executive Environment and Rural Affairs Department
Pentland House
47 Robb's Loan
Edinburgh EH14 1TY
United Kingdom

Felelős tisztviselő: Gillian Barclay, Head of Seafish Trade,
Markets and Communities Branch.

Honlap: www.scotland.gov.uk/topics/fisheries/sea-fisheries
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