
A tagállamok által közzétett összefoglaló tájékoztató az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mező-
gazdasági termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállal-
kozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2003. december 23-i

1/2004/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/C 311/08)

Támogatás száma: XA 72/06

Tagállam: Olaszország

Régió: Piemonte Tartomány

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Támogatás tárgyi és nem
tárgyi eszközökbe történő beruházások megkönnyítésére (a
23/2004 sz. regionális törvény)

Jogalap: Deliberazione della Giunta regionale n. 56 — 3081 del
5.6.2006 (B.U.R.P. n. 24 del 15.6.2006) „Legge regionale
23/2004, Interventi per lo sviluppo e la promozione della
cooperazione. Articolo 6, commi 1, 2. Approvazione del prog-
ramma degli interventi a favore delle società cooperative
operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli e rientranti tra le piccole e medie imprese”.

A Bizottság 2003. december 23-i 1/2004/EK rendelete az EK-
Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előál-
lításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő
alkalmazásáról. Megjelent a Hivatalos Lap 2004. január 3-i L
1. számában. Hatálybalépés 2004. január 23. (14. cikk).

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás:
10 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás: Vissza nem térítendő támo-
gatás: az általános költségek fedezésére szolgáló költségek, mint
például a tanácsadóknak, a tervezőknek, valamint a megvalósít-
hatósági tanulmányokért kifizetett honoráriumok, melyek a
tárgyi eszközökbe történő beruházás várható költségeinek legfel-
jebb 12 %-át tehetik ki; a termékek minőségének és nyomonkö-
vethetőségének igazolására szolgáló rendszerek létesítésére és
fejlesztésére szolgáló költségek; az üzlettársak szakmai képzé-
sének és vezetőképzésének költségei, valamint a menedzser-
képzés költségei, és megbízható üzleti számviteli rendszer létre-
hozására szolgáló költségek.

A támogatás összege 5 000 EUR-tól legfeljebb 50 000 EUR-ig
terjed.

Kölcsönök nyújtása szubvencionált árfolyamon: pénzügyi intéze-
tekkel való együttműködés révén ingatlanok építésére, vásárlá-
sára (kivétel földterület), átalakítására, gépek, új berendezések
vásárlására (beleértve informatikai programokat is), járművek és
konténerek vásárlására kifejezetten félkész-, illetve késztermé-
keknek a feldolgozó és értékesítő üzemektől az értékesítési
csatornákig történő szállítására, amennyiben közvetlenül és kizá-
rólagosan az említett termékek szállítására szánt járművekről és
konténerekről van szó.

A kölcsönök a támogatható költségek legfeljebb 100 %-át
fedezik öt évre vonatkozóan (termelési beruházás esetén), illetve
ingatlanba történő beruházás esetén tíz évre vonatkozóan.

A regionális költségvetésből a beruházásra fordított összeg
7 500 EUR-tól (alsó határ) 350 000 EUR-ig (felső határ) terjed.

A támogatás nem haladhatja meg a támogatható költségek
40 %-át.

Végrehajtás időpontja: 2006. októbere; mindenesetre meg kell
várni, amíg a Bizottságtól az azonosító számra vonatkozó érte-
sítés megérkezik, amit az említett intézet azután küld el, miután
az összefoglaló táblázatról szóló értesítést megkapta.

A program időtartama: 2007. november 30.

A támogatás célja: Szövetkezeti vállalkozások elősegítése és
fejlesztése Piemonte tartományban, valamint a szövetkezetek
által előállított áruk minőségének emelése, illetve a menedzs-
ment javítása.

A vonatkozó rendelet cikke: 7. cikk és l3. cikk a), b), c), d) és e)
pontja;

Érintett gazdasági ágazat: A támogatási program az EK-szer-
ződés I. mellékletében foglalt mezőgazdasági termékek feldolgo-
zásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozá-
sokra alkalmazandó.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Regione Piemonte, Assessorato alle Attività Produttive, Bilancio
e Cooperazione
Direzione regionale Formazione Professionale-lavoro,
Via Magenta, 12
I-10128 Torino
Tel.: (39-011) 432 48 85
Fax: (39-011) 432 48 78
e-mail: direzione15@regione.piemonte.it.

Honlap:
www.regione.piemonte.it/lavoro/index.htm

Egyéb információk: A kedvezményezettnek az alábbi tulajdon-
ságokkal kell rendelkezie:

– nem áll csődeljárás alatt vagy felszámolási eljárás alatt, ügy-
vitelét nem bíróság végzi, nem fejezte be, illetve nem szün-
tette meg tevékenységét, nem áll bírósági vagy egyéb hasonló
eljárás alatt;

– bizonyítani, hogy vállalkozása jövedelmező és pénzügyei jól
állnak;

– tudja bizonyítani, hogy a minimális egészségügyi, környezet-
védelmi és állatjóléti követelményeknek megfelel;

A következő költségek nem támogathatók:

– harmadik országokból származó import;

– azok a beruházások, melyek nem javítják az érintett ágaza-
tokban a mezőgazdasági termelés színvonalát;

– kiskereskedelmi beruházások;

– szállítójárművek vásárlása;

– nem amortizálható beruházások.
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Hasonlóképpen nem adható támogatás:

– azokra a beruházásokra, melyek a különböző ágazatokban
megsértik a közös piaci intézmények által előírt megszorítá-
sokat; olyan termékek előállítására és forgalmazására vonat-
kozó beruházásokra, amelyek tejet, illetve tejtermékeket
utánzó vagy helyettesítő termékek előállítására szolgálnak

– tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek előál-
lítására és forgalmazására;

– olyan kezdeményezésekre, melyek mezőgazdasági termé-
kekkel kapcsolatos kutatásokat, illetve promóciós kampányok
támogatását szolgálnák.

Támogatás száma: XA 91/06

Tagállam: Ausztria

Régió: Burgenland

A támogatási program megnevezése: Az 1994. évi mezőgaz-
dasági támogatásokról szóló törvény (WiföG) értelmében mező-
gazdasági termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazá-
sával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott vissza nem térítendő
támogatások odaítéléséről szóló iránymutatások

Jogalap: Gesetz vom 24. März 1994 über Maßnahmen zur
Gewährleistung der wirtschaftlichen Entwicklung im Burgenland
(Landes-Wirtschaftsförderungsgesetz 1994 — WiföG), LGBl.
Nr. 33/1994, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 64/1998.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás:
2006. évi terv

Év 2006: Beruházási támogatás euróban 1 500 000

Maximális támogatási intenzitás: Észak-Burgenland: 30 %

Közép-Burgenland: 35 %

Dél-Burgerland: 35 %

15 %-os többlettámogatás adható.

A támogatás felső határa feldolgozási és forgalmazási beruhá-
zások esetében 725 000 EUR, az agrárszektorban megvalósuló
technikai segítségnyújtás esetében egy hároméves időszakban
100 000 EUR.

A támogatási összeg felső határa alapvetően az 1/2004/EK
rendeletben engedélyezett összeg.

Végrehajtás időpontja: A támogatások a támogatási program
Burgenland hivatalos közlönyében való közzétételét követően
ítélhetők oda. A programot legkorábban tíz munkanappal ezen
összefoglaló megküldése után tervezik közzétenni.

A támogatási program időtartama: A támogatási program
2006.12.31-ig tart.

A támogatás célja: A támogatás célja kizárólag mezőgazdasági
termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és
középvállalkozások regionális gazdasági infrastruktúrájának javí-
tása.

A támogatás a következőkre összpontosít:

– növekedésorientált vállalkozások kiemelt támogatása

– burgenlandi vállalkozások nemzetközi kapcsolatainak fejlesz-
tése

– hosszú távon jelentős növekedési esélyekkel vagy magas érték-
teremtéssel bíró vállalkozások kis nagyságrendű projektjeinek
támogatása

Kizárólag olyan költségek támogathatók, amelyek az alábbi kate-
góriákba tartoznak:

– 7. cikk: Feldolgozási és forgalmazási beruházások

– 14. cikk: Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban

Érintett gazdasági ágazatok: Minden olyan gazdasági ágazat a
támogatási program hatálya alá tartozik, amely mezőgazdasági
termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozik. Kivételt
képez az idegenforgalmi és a szabadidő-ágazat, valamint a
mező- és erdőgazdasági őstermelés.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Land Burgenland
Europaplatz 1
A-7001 Eisenstadt

Internetcím: www.wibag.at

Támogatás száma: XA 99/06

Tagállam: Hollandia
Régió: nem alkalmazható

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Az energia-megtakarí-
tásra vonatkozó beruházási program (Investeringsregeling ener-
giebesparing)

Jogalap: articoli 2, 4 e 6 della Kaderwet LNV-subsidies.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 2007: 6 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás: 25 %

Végrehajtás időpontja: Kérelmeket 2006. november 15. és
2006. november 29. között lehet benyújtani.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: Egyszeri támogatás. A kifizetéseket legkésőbb 2007.
június 30-ig teljesítik.

A támogatás célja: Elsődleges célkitűzés: az előállítási költségek
csökkentése. Másodlagos célkitűzés: a természetes környezet
megóvása és fejlesztése. A támogatás alapja az 1/2004/EK rende-
let 4. cikke. Az energia-megtakarításra irányuló befektetések
jogosultak a támogatásra.

Érintett gazdasági ágazat(ok): mezőgazdasági üzemek, külö-
nösen üvegházi kertészetek.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Website: www.minlnv.nl/loket
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