
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 290/05)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma: XA 83/06

Tagállam: Franciaország

Régió: Loire-Atlantique megye

A támogatási program megnevezése: A közös használatú
mezőgazdasági eszközök szövetkezetei számára nyújtott támo-
gatás

Jogalap:

– Articles 4 et 6 du règlement (CE) no 1/2004 de la
Commission

– L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités terri-
toriales

– Délibération du Conseil général de Loire-Atlantique du 19
juin 2006

A támogatási program keretében tervezett éves
kiadás: 290 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás:

A székhely áthelyezése a közös használatú mezőgazdasági
eszközök szövetkezete esetében: a támogatás mértéke 20 %, a
felső határ 20 000 EUR. A támogatást olyan közös használatú
mezőgazdasági eszközök szövetkezete esetében biztosítják, me-
lyeknek elvárosiasítási okokból át kell helyezni székhelyüket. A
tájépítész által történő tanácsadást 70 %-ig, és legfeljebb
1 400 EUR-ig finanszírozzák.

A környezetvédelmi szabványoknak való megfeleltetés a közös
használatú mezőgazdasági eszközök szövetkezetének épületei
esetében: a támogatás mértéke 40 %, a felső határ 20 000 EUR.

A fenntartható fejlődés közösségi szerveződéseit szolgáló
eszközök beszerzése (bioüzemanyag előállítása, „környezet-
barát” módon történő gyomirtás stb.): a támogatás mértéke
40 %, a felső határ 24 000 EUR.

A végrehajtás időpontja: 2006. július 1.

A támogatási program időtartama: egy év, amely megújít-
ható a szükséges módosításokat és az intézkedés esetleges lezá-
rását meghatározó éves értékelés alapján.

A támogatás célja: A közösségi szerveződések megerősítése
azáltal, hogy támogatják a közös használatú mezőgazdasági
eszközök szövetkezetének a fenntartható fejlődést szolgáló
épületekbe és eszközökbe történő beruházásait.

Érintett gazdasági ágazat(ok): Valamennyi mezőgazdasági
termelési ágazat

A felelős hatóság neve és címe:

Monsieur le Président du Conseil général de Loire-Atlantique
(A loire-atlantique-i megyegyűlés elnöke)
3 quai Ceineray
BP 94109
F-44041 Nantes
Cedex 1

Honlap címe: www.cg44.fr

A támogatás száma: XA 79/06

Tagállam: Szlovák Köztársaság

Régió: Nyugat-Szlovákia

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: GAZDA SLOVAKIA,
spol. s r.o.

Jogalap:

– Ustanovenie § 240 ods. 3 a § 241 ods. 3 v spojení
s ustanovením § 277a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z.

– Ustanovenie § 5 ods. 2 písm. b) zákona 231/1999 Z. z.
o štátnej pomoci

– Metodické usmernenie Sociálnej poisťovne č. 30/2005

– a Bizottság 1/2004/EK rendeletének 4. cikke (3) bekezdé-
sének a) és c) pontja

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 1 032 664 SKK

Maximális támogatási intenzitás: 36,03 %

Végrehajtás időpontja: 2006

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának
időtartama: 2006 augusztus
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A támogatás célja: KKV – mezőgazdaság

Érintett gazdasági ágazat: Mezőgazdaság – növénytermesztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Sociálna poisťovňa
pobočka Dunajská Streda
Galantská cesta 693/5
SK-929 01 Dunajská Streda

Honlap: www.socpoist.sk

A támogatás száma: XA 80/06

Tagállam: Szlovák Köztársaság

Régió: Nyugat-Szlovákia

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Poľnohospodárske
družstvo Modrý Dunaj

Šamorín

Jogalap:

– Ustanovenie § 240 ods. 3 a § 241 ods. 3 v spojení
s ustanovením § 277a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z.

– Ustanovenie § 5 ods. 2 písm. b) zákona 231/1999 Z. z.
o štátnej pomoci

– Metodické usmernenie Sociálnej poisťovne č. 30/2005

– a Bizottság 1/2004/EK rendeletének 4. cikke (3) bekezdé-
sének b) pontja

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 583 912 SKK

Maximális támogatási intenzitás: 23,2 %

Végrehajtás időpontja: 2006

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának
időtartama: 2006 augusztus

A támogatás célja: KKV – mezőgazdaság

Érintett gazdasági ágazat: Mezőgazdaság – állattenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Sociálna poisťovňa
pobočka Dunajská Streda
Galantská cesta 693/5
SK-929 01 Dunajská Streda

Honlap: www.socpoist.sk

A támogatás száma: XA 81/06

Tagállam: Szlovák Köztársaság

Régió: Nyugat-Szlovákia

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

AGRA M, s.r.o.
Kozia 2243
SK-901 01 Malacky

Jogalap:

– Ustanovenie § 240 ods. 3 a § 241 ods. 3 v spojení
s ustanovením § 277a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z.

– Ustanovenie § 5 ods. 2 písm. b) zákona 231/1999 Z. z.
o štátnej pomoci

– Metodické usmernenie Sociálnej poisťovne č. 30/2005

– a Bizottság 1/2004/EK rendeletének 4. cikke

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 2 954 141,50 SKK

Maximális támogatási intenzitás: 45,68 %

Végrehajtás időpontja: 2006

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának
időtartama: Végrehajtás vége 2006 szeptember

A támogatás célja: KKV – mezőgazdaság

Érintett gazdasági ágazat: Mezőgazdasági vállalat – állat-
tenyésztés és növénytermesztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Sociálna poisťovňa
pobočka Bratislava-okolie
Lazaretská 25
SK-814 99 Bratislava

Honlap: www.socpoist.sk

A támogatás száma: XA 82/06

Tagállam: Szlovák Köztársaság

Régió: Kelet-Szlovákia

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi
támogatásban részesülő vállalkozás neve: Agrokondor s.r.o.,
SK-094 35 Čaklov
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Jogalap:
– Ustanovenie § 240 ods. 3 a § 241 ods. 3 v spojení

s ustanovením § 277a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z.

– Ustanovenie § 5 ods. 2 písm. b) zákona 231/1999 Z. z.
o štátnej pomoci

– Metodické usmernenie Sociálnej poisťovne č. 30/2005

– a Bizottság 1/2004/EK rendeletének 4. cikke (3) bekezdé-
sének c) pontja

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 916 659 SKK, azaz 24 128,319 EUR (a 2006. június
19-i árfolyam szerint)

Maximális támogatási intenzitás: 39 %

Végrehajtás időpontja: 2006

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának
időtartama: Végrehajtás vége 2006 augusztus

A támogatás célja: Mezőgazdaság

Érintett gazdasági ágazat: Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Sociálna poisťovňa
pobočka Vranov nad Topľou

Honlap: www.socpoist.sk
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