
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 bizottsági rendelet

értelmében nyújtott állami támogatásokról

(2006/C 181/03)

Támogatás száma: XA 72/04

Tagállam: Spanyolország

Régió: Kasztília és León

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: A kis- és középvállalko-
zások támogatása a kutatási-fejlesztési és a műszaki innovációs
tevékenységekhez rendelkezésre álló adópolitikai ösztönzők
igénybevételében

Jogalap: Acuerdo del Consejo Rector de la Agencia de Desar-
rollo Económico de Castilla y León por el que se aprueban las
bases de la convocatoria de determinadas ayudas o incentivos
de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León cofi-
nanciados con fondos estructurales

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: Évente 600 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás teljes intenzi-
tása a jóváhagyott támogatható költségek 50 %-a, de legfeljebb
3 500 EUR, a következő támogatható költségcsoportok mind-
egyikére:

a) az adóhatóságnak benyújtandó, a kutatási-fejlesztési és a
műszaki innovációs tevékenységgel összefüggő költségek
előzetes felmérésére irányuló kérelem elkészítéséhez szük-
séges külső tanácsadás költségei;

b) az adóhatóságnak benyújtandó, az egyes projektek kutatási-
fejlesztési, illetve műszaki innovációs jellegének megállapítá-
sára irányuló kérelem elkészítéséhez szükséges külső tanács-
adás költségei;

c) az Ipari, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Minisztériumnak
vagy alárendelt szerveinek benyújtandó kérelem elkészíté-
séhez szükséges, a tevékenységek kutatási-fejlesztési és
műszaki innovációs tartalmát, valamint a tevékenységekhez
kapcsolódó költségeket és beruházásokat bemutató, indoko-
lással ellátott tájékoztatás elkészítésére irányuló külső tanács-
adás költségei;

d) a Nemzeti Akkreditációs Testület (Entidad Nacional de Acre-
ditación) megfelelő akkreditációjával rendelkező, a tevékeny-
ségek műszaki tanúsítására és a kutatáshoz-fejlesztéshez,
illetve a műszaki innovációhoz kapcsolódó költségek kimu-
tatására irányuló megbízási szerződés költségei. A tanúsítást
az UNE 166001 szabvány szerint kell elvégezni;

e) a d) pontban említett műszaki tanúsítás iránti kérelem elké-
szítéséhez szükséges külső tanácsadás költségei

A végrehajtás időpontja: 2005. január 3.

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

A támogatás célja: A támogatási program célja annak elősegí-
tése, hogy a Kasztília és León autonóm körzetben működő kis-
és középvállalkozások kutatási-fejlesztési és műszaki innovációs
tevékenységeik megvalósítása során élhessenek a hatályos

jogszabályokban előírt adókedvezmények lehetőségével. Ennek
érdekében a program a 14. cikk alapján a következő típusú
külső tanácsadás költségeihez nyújt támogatást:

a) az adóhatóságnak benyújtandó, a kutatási-fejlesztési és a
műszaki innovációs tevékenységgel összefüggő költségek
előzetes felmérésére irányuló kérelem elkészítéséhez szük-
séges külső tanácsadás;

b) az adóhatóságnak benyújtandó, az egyes projektek kutatási-
fejlesztési, illetve műszaki innovációs jellegének megállapítá-
sára irányuló kérelem elkészítéséhez szükséges külső tanács-
adás;

c) az Ipari, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Minisztériumnak
vagy alárendelt szerveinek benyújtandó kérelem elkészíté-
séhez szükséges, a tevékenységek kutatási-fejlesztési és
műszaki innovációs tartalmát, valamint a tevékenységekhez
kapcsolódó költségeket és beruházásokat bemutató, indoko-
lással ellátott tájékoztatás elkészítésére irányuló külső tanács-
adás;

d) a Nemzeti Akkreditációs Testület akkreditációjával
rendelkező szervezetnek benyújtandó, a tevékenységek
műszaki tanúsítására és a kutatáshoz-fejlesztéshez, illetve a
műszaki innovációhoz kapcsolódó költségek kimutatására
irányuló kérelem elkészítéséhez szükséges külső tanácsadás.

Támogatható költségnek minősülnek továbbá a Nemzeti Akkre-
ditációs Testület megfelelő akkreditációjával rendelkező alvállal-
kozóval kötött, a tevékenységek műszaki tanúsítására és a kuta-
táshoz-fejlesztéshez, illetve a műszaki innovációhoz kapcsolódó
költségek kimutatására irányuló megbízási szerződés költségei

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdasági termékek előállításával,
feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvál-
lalkozások, az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgaz-
dasági termékekből az I. mellékletben nem felsorolt termékeket
előállító vállalkozások kivételével

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

ADE — Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León
C/ Duque de la Victoria 23
E-47001 Valladolid

Internetcím: www.jcyl.es/ade

Támogatás száma: XA 24/06

Tagállam: Spanyolország

Régió: La Rioja

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Az „Új információs és
kommunikációs technológiák kis- és középvállalkozások
számára” támogatási program szabályozási alapja
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Jogalap: Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja de 17 de marzo de 2006 por la que se
aprueban las Bases Reguladoras del régimen de ayudas del
programa Nuevas Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones para Pymes

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 2 000 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás: A maximális támogatási
intenzitás a beruházás támogatható költségeinek 40 %-a.

A végrehajtás időpontja: 2006. március 23-tól kezdődően

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A 2006. év.

A támogatás célja: Az elsődleges célkitűzés a kis- és középvál-
lalkozások támogatása. A másodlagos célkitűzés a vállalkozások
üzleti folyamatainak integrálása céljából információs és
kommunikációs technológiák üzembe állítását célzó projektek
megvalósításának támogatása.

A támogatás a 7. cikk („Feldolgozási és forgalmazási
beruházás”) alapján történik.

A támogatás az információs és kommunikációs technológiák
bevezetésére irányuló olyan projektek megvalósításának beruhá-
zási költségeire nyújtható, amelyek célja a vállalkozás tevékeny-
ségi körének integrálása, és a következő tevékenységekre vonat-
koznak:

elektronikus kereskedelem: az ügyfelek részére termékek és
szolgáltatások elektronikus értékesítését bonyolító rendszerek
üzembe állítása;

elektronikus üzletvitel: integrált ügyintézési rendszerek üzembe
állítása;

elektronikus marketing: az ügyfélkapcsolatokat optimalizáló
rendszerek üzembe állítása;

elektronikus piacok: olyan rendszerek üzembe állítása, amelyek
révén a vállalkozás bekapcsolódhat az elektronikus adásvételi
tárgyalások bonyolítását segítő platformokba;

elektronikus beszerzés: a vállalat részéről termékek és szolgálta-
tások elektronikus vásárlását bonyolító rendszerek üzembe állí-
tása;

a vállalat honlapja: akkor és csak akkor, ha a vállalkozásra
vonatkozó tájékoztatáson túl kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sára is módot ad;

vállalati intranet és/vagy extranet: amely a vállalkozás dolgozói,
illetve ügyfelei és beszállítói közötti kommunikáció optimalizá-
lását célozza;

hálózati biztonsági rendszerek

Érintett ágazat(ok): azon, feldolgozással és forgalmazással
foglalkozó kis- és középvállalkozások, amelyek székhelye, de
legalább valamely telephelye La Rioja autonóm körzetben talál-
ható

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
Muro de la Mata 13-14
E-26071 Logroño (La Rioja)

Internetcím: www.ader.es

Támogatás száma: XA 37/06

Tagállam: Franciaország

Régió: Alsó-Normandia

Támogatási rendszer megnevezése: Az állatjóllét és a környe-
zetvédelem támogatása a mezőgazdasági üzemekben

Jogalap:
– A Bizottság 2003. december 23-i 1/2004/EK rendelete

– Articles L 1511 et suivants du Code général des collectivités
territoriales permettant aux collectivités territoriales
d'intervenir dans le cadre de la création ou de l'extension
d'activités économiques en accordant des aides directes et
indirectes aux entreprises;

– Délibération de l'assemblée régionale en date du 11 février
2005

A támogatási rendszer keretében előirányzott éves
kiadások: 385 000 EUR

A támogatások maximális intenzitása:
– A támogatható befektetések 40 %-a az állatokkal folytatott

munka feltételeinek javításához szükséges berendezésekre
(fékentartás), az épületek körüli természetes környezetre és a
trágyázásból eredő szagok csökkentésére nyújtott támoga-
tások esetében;

– 30 % a takarmányozási költségek csökkentésére (különleges
beruházások a bifázisú-többfázisú takarmányzáshoz) és a
gazdaságok belső környezetének fenntartására (környezeti
feltételek a jobb állategészség és -jóllét érdekében) nyújtott
támogatások esetében

Az alkalmazás időpontja: Az Európai Bizottság átvételi elis-
mervényének kézhezvételétől

A támogatási program időtartama: megújítható két év

Támogatás célkitűzése: Az eszköz célja a mezőgazdasági
üzemek termelési feltételeinek javítása, illetve a környezet, a
higiéniai feltételek és az állatjólét megőrzése és javítása. Az
eszközt egyrészt azokra az esetekre tartják fenn, amelyeknél a
közeljövőben (két év) nem építhető ki a gazdaság épületeinek
modernizációs terveként (PMBE) bemutatható átfogó program,
másrészt pedig azokra az esetekre, amelyeknél a kérelmek
torlódása miatt nem alkalmazható az épületprogram.

A kéréshez termelési képességet növelő beruházási rész nem
kapcsolható. Semmilyen esetben nem lehet szó egyszerű, a
higiéniai, környezetvédelmi és állatjóléti területen alkalmazandó
közösségi jogszabályokhoz való alkalmazkodási munkálatokról.
Csak az első üzembehelyezésre szánt új berendezések és épít-
mények támogathatók, sem csere, sem használt berendezések
nem támogathatók.

Példák a támogatható beruházásokra: karám, mozgatható vagy
állandó terelőfolyosók, épületmegszilárdítás, tájrendezés növé-
nyekkel vagy sövénnyel, kapuk javítása, bifázisú-többfázisú
takarmányozó berendezések, trágyázóberendezések
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Érintett ágazat(ok): Alsó-Normandia összes gazdasága

Felelős hatóság neve és címe:
Monsieur le Président du Conseil régional de Basse-Normandie
Abbaye aux Dames
BP 523
F-14035 Caen CEDEX

Honlap: www.region-basse-normandie.fr

A támogatás száma: XA 40/06

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Liguria

A támogatási rendszer megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesített vállalkozás neve: Támogatások a szövet-
kezetek kezelésében lévő mezőgazdasági üzemek korszer-
űsítéséhez, a mezőgazdasági termékek feldolgozásához és
forgalmazásához, valamint a szolgáltatási tevékenységekhez

Jogalap: Articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 19 aprile 2006,
n. 9 „Interventi strutturali a favore delle cooperative agricole”

Előzetes éves kiadás a program keretében vagy a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás teljes éves összege: A
jogalap által meghatározott teljes költségvetés összege a 2006.
évre 400 000 EUR. A következő években a tartományi törvény
évente azonos nagyságrendű összegről rendelkezhet

A támogatás maximális intenzitása:
– a 4. cikk szerinti támogatásokhoz- támogatások a szövetke-

zetek által működtetett mezőgazdasági üzemek korszer-
űsítéséhez, a támogatható költségek (HÉA nélkül) 50 %-át
engedélyezte tőkeszámlán a tartománynak az Európai
Bizottság 2000. szeptember 26-i n. C(2000) 2727. számú
határozatával jóváhagyott vidékfejlesztési terve által hátrá-
nyos helyzetűnek minősített övezetekben megvalósított
beruházásokra, és az egyéb övezetekben megvalósított támo-
gatható költségek (HÉA nélkül) 40 %-a

– az 5. cikk szerinti támogatások esetében – támogatások a
mezőgazdasági termékek feldolgozásához és forgalmazá-

sához –, a támogatások 40 %-a (HÉA nélkül) engedélyezett
tőkeszámlán;

– a 6. cikk szerinti támogatások – támogatások a közös tulaj-
donú mezőgazdasági termelőeszközök és közös használatú
mezőgazdasági termelő berendezések beszerzéséhez kapcso-
lódó tevékenységekre -, a 69/2001/EK rendelet 2. cikke értel-
mében a „de minimis” rendszerben engedélyezettek

Az alkalmazás időpontja: 2006-tól, egyébként pedig 10
munkanappal az ezen adatlap elküldése után megfelelően az
1/2004/EK rendelet 19. cikke (1) bekezdésének

A program vagy az egyedi támogatás időtartama: határo-
zatlan

Célkitűzés: a mezőgazdasági szövetkezetek fejlődésének előse-
gítése a következő tevékenységekre nyújtott támogatások révén:

a) a szövetkezetek által működtetett mezőgazdasági üzemek
korszerűsítése;

b) a mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása;

c) közös tulajdonú termelőeszközök beszerzése;

d) közös használatú mezőgazdasági termelőeszközök és gépek
beszerzése

Az 1/2004/EK rendelet vonatkozó cikkei: 4. cikk „mezőgaz-
dasági üzemek beruházásai” és 7. cikk „beruházások a feldol-
gozó és forgalmazó ágazatban”

Settore o settori interessati: Il regime di aiuti si applica alla
totalità delle produzioni agricole ed agro-alimentari di cui
all'allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e
dell'acquacoltura

A támogatást engedélyező hatóság neve és címe:
Regione Liguria — Dipartimento Agricoltura e Protezione
civile
Via G. D'Annunzio 113
I-16121 Genova

Honlap: http://www.agriligurianet.it/cgi-bin/liguria/agrinet3/ep/
linkPagina.do?canale=/Portale Agrinet 3/Home/AttivitaRegio-
nali/<! - - 0030 - - >sostegno economico/<! - - 0050 - - >contributi
alle coop agricole
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