
A tagállamok által közölt információ az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági
termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak
nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 1/2004/EK bizottsági rendelet alapján

nyújtott állami támogatásról

(2007/C 71/18)

Támogatás száma: XA 101/06

Tagállam: Hollandia

Régió: Provincie Limburg

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Stichting Administratie-
kantoor Aandelen KnowHouse.

Jogalap:

Algemene subsidieverordening 2004

Nadere subsidieregels ontwikkeling landelijk gebied

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 191 000 EUR összegű egyszeri tartományi hozzájá-
rulás. Előlegként legfeljebb a támogatás 80 %-a fizethető ki. Az
utolsó kifizetésre legkésőbb 2007-ben kerül sor.

Maximális támogatási intenzitás: A program teljes becsült
költsége 382 000 EUR. Ebből a támogatás összege
191 000 EUR. Ez az összeg hároméves időszak során nem
haladja meg kedvezményezettenként az 100 000 EUR-t vagy az
elszámolható költségek 50 %-át, attól függően, hogy melyik a
nagyobb. A támogatás a tanácsadási szolgáltatások tekintetében
olyan szolgáltatások díjaira vonatkozik, amelyek nem minő-
sülnek időről időre ismétlődő tevékenységnek, és nem kapcso-
lódnak a vállalkozás olyan szokásos működési kiadásaihoz, mint
a rendszeres adó-tanácsadási és jogi szolgáltatások vagy a
reklámtevékenység. A támogatás jogalapja az 1/2004/EK rende-
let 14. cikkének (1) bekezdése, (2) bekezdésének c) pontja és (3)
bekezdése.

Az új mezőgazdasági mentesítési rendelet szerint várhatóan
100 %-ban lesznek támogathatók a harmadik felek által nyújtott
tanácsadási szolgáltatások tekintetében az olyan szolgáltatások
díjai, amelyek nem minősülnek folyamatos vagy időről időre
ismétlődő tevékenységnek, és nem kapcsolódnak a vállalkozás
szokásos működési költségeihez. Mivel a KnowHouse B.V. támo-
gatott szolgáltatások formájában nyújtja a termelőnek a támoga-
tást, teljesül az a követelmény, hogy a termelő nem kaphatja a
támogatást közvetlen pénzkifizetés formájában.

A végrehajtás időpontja: Az EU e közlemény kézhezvételét
követő négy héten belül hozza meg a támogatás engedélyezésére
vonatkozó határozatát.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2006 novemberétől 2009. december 1-ig (az elszámolás
korábban történik, de a projektek elhúzódhatnak 2009.
december 1-ig.)

A támogatás célja: A támogatás az innovációs folyamatokhoz
kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolására és fejlesztési
projektek támogatására, valamint bizonyos társadalmi kérdések
megválaszolására irányul.

A támogatás célcsoportja valamennyi mezőgazdasági üzem és
szervezet, amely olyan innovációs útra lépett, amelynek gazda-
sági hatása elsősorban Limburg tartományban érezhető. A
termelésnövekedést célzó részprojektek nem jogosultak a támo-
gatásra. Ez a mezőgazdasági üzemeknek nyújtott tanácsadás a
14. cikk (2) bekezdésének c) pontja értelmében nem folyamatos
vagy időről időre ismétlődő szolgáltatás, és nem kapcsolódik a
vállalkozás szokásos működési költségeihez.

Érintett gazdasági ágazat(ok): A támogatás a mezőgazdasági
termékek elsődleges termelésével foglalkozó kis- és középméretű
mezőgazdasági üzemekre alkalmazandó.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Provincie Limburg
Limburglaan 10
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Nederland

Internetcím: www.limburg.nl

XA-szám: XA 114/06

Tagállam: Lengyelország

Régió: Województwo śląskie

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna w Raciborzu

Jogalap: Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami)
— art. 405, art. 406 pkt 7 i 9, art. 409

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege:
A támogatást legfeljebb 53 016 PLN értékű kedvezményes
kölcsön formájában nyújtják. A kölcsön kifizetésére 2006.
december 15-ig kerül sor. A visszafizetés 2008 januárjától 2013
októberéig zajlik. A támogatás bruttó összege 4 812,6 PLN.

A támogatás maximális intenzitása: A bruttó támogatási
intenzitás 6,35 %.

A végrehajtás időpontja: A hozzájárulásról szóló értesítés és
az egyedi támogatásról szóló összefoglaló tájékoztató európai
bizottsági kézhezvételét igazoló azonosítószám kézhezvételét
követően.

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának
időtartama: A becsült időtartam: 2006 novemberétől 2013
októberéig.
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A támogatás célja: A támogatást a Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna w Raciborzu épületei (sertésistálló, műhelyek és
irodák) fűtési rendszereinek modernizálására adják.

a) a hőközpont korszerűsítése: a műhelyben található, de mind-
három épületet kiszolgáló szilárd tüzelésű kályha kicserélése
egy-egy alacsony kibocsátású széntüzelésű kazánra a sertésis-
tállóban és a műhelyben, valamint egy gáztüzelésű kazánra
az irodahelyiségekben;

b) a műhelyekben és az irodaépületben a központi fűtés korsze-
rűsítése.

A támogatást az 1/2004/EK rendelet 4. cikke alapján nyújtják a
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Raciborzu hőközpontjának
és központi fűtésének modernizációjába történő beruházáshoz.
A támogatható költségek az épületek fűtési rendszerének korsze-
rűsítése céljából végrehajtott beruházások költségei.

Érintett ágazat(ok): A támogatást a gabona- és sertéságazatban
tevékenykedő vállalkozás kapja.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: A támogatást a
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach elnevezésű környezetvédelmi és vízgaz-
dálkodási alapból nyújtják; ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Kato-
wice.

Internetes oldal: www.wfosigw.katowice.pl

Egyéb információ: A támogatás bruttó összegét (a bruttó
támogatási intenzitást) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a
mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgozásával és forgal-
mazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott
állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 1/2004/EK
rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében szereplő meghatározással
összhangban állapították meg. A projekt támogatható költsé-
geinek százalékában kifejezett összegéről van szó.

A kedvezményes kölcsönből eredő bruttó támogatástartalom
összegét a különböző formákban nyújtott állami támogatások
értéke kiszámításának módszeréről szóló, 2004. augusztus 11-i
lengyel minisztertanácsi rendeletnek (Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego
sposobu obliczania wartośi pomocy publicznej udzielanej w
różnych formach) megfelelően számítják ki (Lengyel Hivatalos Lap
194. sz., 1983. tétel). A támogatás bruttó összege 4 812,6 PLN.

A támogatható költségek összege: 75 738 PLN

A támogatás intenzitása = 4 812,6/75 738 PLN = 6,35 %.

XA-szám: XA 5/07

Tagállam: Franciaország

Régió: Département de la Vendée

A támogatási rendszer megnevezése: A mezőgazdasági
üzemek környezetvédelmi célú befektetéseinek (olajprések)
támogatása

Jogalap:

– A Bizottság 1/2004/EK rendelete 4. cikke (3) bekezdésének d)
pontja

– Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collecti-
vités territoriales

– Convention-cadre entre le Département de la Vendée et l'État
du 24 octobre 2006

A támogatási rendszer keretében tervezett éves
kiadások: 45 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: 30 %, de olajprésenként
legfeljebb 15 000 EUR

A végrehajtás időpontja: az Európai Bizottság átvételi elismer-
vényének kézhezvételétől

A támogatási rendszer időtartama: a Bizottság átvételi elis-
mervényének kézhezvételétől számított öt év

A támogatás célkitűzése: A kizárólag növényi olajjal működő
présgépek beszerzésének támogatása 2006 és 2007 során, előse-
gítve a gázolajjal működő berendezések cseréjét.

A támogatást a következő kedvezményezettek kaphatják:

– termelői szervezetek,

– a mezőgazdasági alapanyagok felhasználóinak szövetkezetei
(Coopératives d'Utilisateurs de Matériels Agricoles).

A támogatás nyújtásának előfeltétele a kedvezményezett gazda-
sági életképessége.

A támogatás becsült összegét egyedi alapon, a támogatási
kérelem benyújtásakor jelzett előrelátható költségek alapján álla-
pítják meg.

A támogatás valós összegét a kifizetett számlák alapján állapítják
meg. Az ellenőrzést a megyei szervek egyedi alapon, helyszíni
szemlékkel oldják meg.

Amennyiben a valóban felmerült költségek alacsonyabbak, mint
a támogatási kérelem benyújtásakor megadott becsült költségek,
a támogatás összegét a valós kiadásokkal arányosan csökkenteni
kell.

Fordított esetben nem kerül sor a támogatás összegének kiigazí-
tására.

A támogatás kedvezményezettje a megyei támogatást köteles az
arról szóló értesítést követően szigorúan a támogatás céljának
megfelelően felhasználni, és három éven keresztül műszaki
jelentést kell küldenie a hatóságoknak az olajprés működéséről.
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A támogatás kifizetéséről szóló határozatot követően kell
megkezdeni a műveletet. Ellenkező esetben a támogatás nem
lesz kifizethető.

Amennyiben a megyei támogatás felhasználása nem történik
meg, az állandó bizottság azt visszavonhatja, és megkövetelheti
a kifizetett támogatás hiánytalan visszatérítését, ha a kedvezmé-
nyezett nem bizonyítja a kért iratokkal a támogatás felhaszná-
lását. Ha a kiadások jellege vagy tárgya nincsen összhangban a
támogatás odaítélésének feltételeivel, a megye úgyszintén vissza-
követelheti a kifizetett támogatási összegeket. A támogatás odaí-
téléséről szóló határozat az arról szóló értesítés időpontját
követő két év múlva hatályát veszti, ha a berendezések beszer-
zése ez időn belül nem történt meg. Ilyen esetekben a támoga-
tást automatikusan visszavonják.

Kivételes esetekben és a megyei tanács állandó bizottságának
(Commission Permanente du Conseil Général) hozzájárulásával
a támogatás odaítéléséről szóló határozat hatálya egy évvel
meghosszabbítható. Erre akkor van lehetőség, ha a késedelem
nem a kedvezményezett hibájából következett be, és a meghosz-
szabbítás iránti kérelmet az alátámasztó dokumentációval együtt
legalább két hónappal az eredeti határozat érvényességének vége
előtt benyújtják.

Érintett ágazat(ok): Bármely mezőgazdasági vállalkozás támo-
gatható a következő szervezeteken keresztül:

– termelői szervezetek,

– a mezőgazdasági alapanyagok felhasználóinak szövetkezetei
(Coopératives d'Utilisateurs de Matériels Agricoles)

Az illetékes hatóság neve és címe:

Levelezési cím:

Conseil Général de la Vendée
Direction de l'Environnement et de l'Aménagement
Service Agriculture et Pêche
40, rue Maréchal Foch
F-85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9

Honlap: www.vendee.fr (a megye honlapja) vagy www.agricutu-
re@vendee.fr

A támogatási intézkedéssel kapcsolatos dokumentációt azt köve-
tően helyezik el a honlapon, hogy az Európai Bizottság visszai-
gazolja e tájékoztatás kézhezvételét.
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