
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 1857/2006/EK bizottsági

rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról

(2007/C 76/05)

A támogatás száma: XA 6/07

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Délnyugat-Anglia

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: South Hams Food and
Drink Producer Group

Jogalap: Appendix 5 of the Regional Development Agencies
Act 1998

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

2006–2007: 17 640 GBP

2007–2008: 70 560 GBP

Összesen 88 200 GBP

A támogatás maximális intenzitása: A támogatás mértéke a
támogatható költségek 100 %-áig terjedhet.

A végrehajtás időpontja: A támogatási program 2007. február
9-én indul.

A támogatási programnak vagy az egyedi támogatás nyújtá-
sának időtartama: A támogatási program végrehajtása 2007.
február 9-én kezdődik, és 2008. március 31-én fejeződik be. Az
utolsó kifizetés folyósítására 2008. április 30-án kerül sor.

A támogatás célja: Ágazati fejlesztés. A támogatás lehetővé
teszi a South Hams Food & Drink Association számára, hogy
mint termelői csoportosulás megkezdje működését, és közös
szabályok szerint forgalmazza termékeit.

A támogatást az 1857/2006/EK rendeletnek a termelői csopor-
tokról szóló 9. cikkével összhangban nyújtják, a tevékenység
megkezdéséhez kapcsolódó költségek fedezésére. Ezen belül a
következők minősülnek támogatható költségnek:

– az igazgatási személyzet költségei,

– a megfelelő helyiségek bérleti díjai,

– általános költségek,

– jogi és igazgatási költségek.

Érintett ágazat(ok): A támogatási program minden alágazat
számára nyitva áll.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: A programért
felelős hatósági szerv:

South West Regional Development Agency
Stirling House
Dix's Field
Exeter EX1 1QA
United Kingdom

A támogatási programot működtető szervezet:

Devon Renaissance
7C Cranmere Road
Exeter Road Industrial Estate
Okehampton
Devon EX20 1UE
United Kingdom

Internetes cím:

http://www.ruraldevon.org/updocs/South_Hams_Food_&_Drink_
Assoc_Producer_Group_Full_Text.doc

Másik lehetőségként felkeresheti az Egyesült Királyság mentesí-
tett mezőgazdasági állami támogatásokról szóló központi
honlapját a következő címen:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Kattintson a „South Hams Food and Drink Producer Group”
hivatkozásra.

Egyéb információ: —

A Department of Environment, Food and Rural Affairs (az Egye-
sült Királyság illetékes hatósága) nevében aláírta és keltezte:

Neil Marr
Agricultural State Aid
Defra
8B 9 Millbank
c/o 17 Smith Square
London SW1P 3JR
United Kingdom

Támogatás száma: XA 7/07

Tagállam: Hollandia

Régió: Provincie Overijssel (Overijssel tartomány)

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

Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2007 (UBS 2007), parag-
rafen

8.3 (Omvorming van intensieve veehouderijen),

8.4 (Stimulering duurzame ontwikkeling landbouwontwikkelge-
bieden),

8.5 (Verbetering ruimtelijke structuur grondgebonden land-
bouw),
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8.7 (Opstellen en uitvoeren meerjarig stimuleren programma
innovatie in agroclusters),

8.8 (Stimuleren toekomstgericht ondernemerschap) en

8.9 (Stimuleren biologische landbouw door verbeteren afzet).

Jogalap:

Wet inrichting Landelijk gebied,

Algemene Wet Bestuursrecht,

Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en PS-besluit
van 11 oktober 2006, kenmerk PS/2006/760 (PS hebben op
grond van artikel 11, lid 4 van de Wet inrichting landelijk
gebied de bevoegdheid tot het vaststellen van steunmaatregelen
ten laste van het investeringsbudget overgedragen aan GS)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A 2007–2013 közötti időszakra tervezett kiadások
összege 33 millió EUR. Az évi előirányzat 4,8 millió EUR.

Maximális támogatási intenzitás:

1. Befektetési intézkedések (4. cikk):

– 40 %, de befektetésenként legfeljebb 100 000 EUR (az
UBS 2007 8.3 paragrafus 8.11. cikkének b) pontja a 8.13.
cikk (2) bekezdésével együtt és a 8.8 paragrafus 8.34. cikkének
(2) bekezdése),

– a támogatható befektetési költségek 40 %-a (az UBS 2007
8.4 paragrafusa 8.17. cikkének (2) bekezdése),

– 40 %, de befektetésenként mezőgazdasági vállalkozások
számára legfeljebb 100 000 EUR, illetve együttműködési
szövetségek számára 250 000 EUR (az UBS 2007 8.7
paragrafusa 8.29. cikkének (3) bekezdése).

2. A birtokrendezés támogatása (13. cikk):

Önkéntes – tervezési jellegzetességek nélküli – parcellacsere:
a közjegyzői költségek 100 %-a (az UBS 2007 8.5. paragrafus
8.20. cikkének (3) bekezdése).

3. Technikai segítségnyújtás (15. cikk):

– 70 %, de végső kedvezményezettenként és három éves
időszakra lebontva legfeljebb 100 000 EUR,

– (az UBS 2007 8.7. paragrafus 8.29. cikkének (1) bekezdése és
a 8.9. paragrafus 8.38. cikke),

– tanácsadói szolgáltatás igénybevételére: az intenzív állattar-
tással foglalkozó üzemek átalakítására 50 % (a 2007. évi
UBS 8.3. paragrafusa 8.13. cikke (1) bekezdése) és – a jövő-
orientált vállalkozói magatartás ösztönzésére 70 % (a
2007. évi UBS 8.8. paragrafusa 8.34. cikkének (1) bekezdése);
végső kedvezményezettenként és évente mindkettő
esetében legfeljebb 5 000 EUR,

– innovatív projekt esetében tanácsadói szolgáltatás és/vagy
tudományos intézmények igénybevételére 50 %, de kérel-
mezőnként legfeljebb 30 000 EUR (a 2007. évi UBS 8.7.
paragrafusa 8.29. cikkének (2) bekezdése),

– ismeretek bővítése és átadása: a jövőorientált vállalkozói
magatartás ösztönzésére 70 %, de végső kedvezményezet-
tenként és évente legfeljebb 5 000 EUR (a 2007. évi UBS
8.8. paragrafusa 8.34. cikkének (1) bekezdése).

A technikai segítségnyújtásra szánt támogatást az
1857/2006/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével össz-
hangban természetben, támogatott szolgáltatások formájában
nyújtják.

A végrehajtás időpontja: A végrehajtás az Európai Unió Hiva-
talos Lapjában történő, az 1857/2006/EK rendelet 20. cikkének
(1) bekezdésében említett közzétételt követően kezdődik meg.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A végrehajtás az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő,
az 1857/2006/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében emlí-
tett közzétételt követően kezdődik meg, és 2013. december
31-ig tart.

A támogatás célja:
A támogatás célkitűzései:

1. a mezőgazdaság térbeli szerkezetének javítása;

2. a mezőgazdaság gazdasági alapjainak erősítése és bővítése a
jövőorientált vállalkozói magatartás és az innováció ösztön-
zése révén;

3. az ökológiailag fenntartható mezőgazdaság fejlesztése.

A hivatkozási alapot az 1857/2006/EK rendelet alábbi cikkei
képezik:

– 4. cikk: mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás,

– 13. cikk: Birtokrendezéshez nyújtott támogatás,

– 15. cikk: Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban.

A támogatható költségek vonatkozásában lásd a maximális
támogatási intenzitást.

Az érintett ágazat(ok): A szabályozás minden olyan kis- és
középvállalkozásra alkalmazandó, amelyek az érintett ágaza-
tokban mezőgazdasági termékeket állítanak elő, dolgoznak fel és
forgalmaznak.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Gedeputeerde Staten van Overijssel
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Nederland

Internetcím: www.overijssel.nl
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