
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

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 1857/2006/EK bizottsági rendelet

alapján nyújtott állami támogatásról

(2007/C 128/04)

Támogatás száma: XA 21/07

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: South West of England

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: South Hams Food and
Drink Trade Fair Attendance

Jogalap: Appendix 5 of the Regional Development Agencies Act
1998.

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

2007–2008 9 800 GBP

Összesen 9 800 GBP

Maximális támogatási intenzitás: A rendelet 15. cikkének
megfelelően a támogatás intenzitása 100 %.

A végrehajtás időpontja: A program 2007. március 13-án
kezdődik.

A támogatási program, illetve az egyedi támogatás nyújtá-
sának időtartama: A támogatási program 2007. március 13-án
kezdődik. A támogatási program 2008. március 31-én fejeződik
be. Az utolsó részlet kifizetésére legkésőbb 2008. április 30-ig
sor kerül.

A támogatás célja: Ágazati fejlesztés A támogatási program
lehetővé teszi a South Hams Food and Drink Association
számára, hogy 2007 szeptemberében a Totnes Festivalon, vala-
mint 2007 októberében a Dartmouth Festivalon részt vegyen,
valamint az egyesület tagjai (és a South Hams régió egyéb terme-
lőinek) termékeit a régióba látogatók körében népszerűsítse. A
támogatás kifizetésére az 1857/2006 rendelet 15. cikkének
megfelelően kerül sor, támogatható költségek pedig különösen a
vásárokon való részvétel költségeit foglalják magukban.

– részvételi díjak,

– utazási költségek,

– kiadványokkal kapcsolatos költségek,

– kiállítási helyiségek bérleti díja.

Érintett ágazat(ok): A támogatás a mezőgazdasági termékek
előállítási költségeire vonatkozik. Valamennyi alágazat támogat-
ható.

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

Internetcím: http://www.ruraldevon.org/updocs/Trade_Fair_-
Full_Text_Final.doc

www.lovetheflavour.co.uk South Hams Food and Drink Associa-
tion

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

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

címen. Kattintson a South Hams Food and Drink Trade fair
Attendance hivatkozásra.

Egyéb információ: A „Department of Environment, Food and
Rural Affairs” nevében aláírással és keltezéssel ellátva:

Neil Marr
Agricultural State Aid
Defra
8B 9 Millbank
c/o 17 Smith Square
London SW1P 3JR
United Kingdom
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XA-szám: XA 22/07

Tagállam: Olaszország

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: A Szicília és Valle
d'Aosta régiókban történő kezdeményezésekről szóló, 1997.
augusztus 7-i 266. sz. törvény 8. cikkének (2) bekezdése által
előírt automatikus ösztönzőkhöz való hozzáférésre irányuló
nyilatkozatok/kérelmek benyújtási határidejei

Jogalap:
– Decreto del ministro dello Sviluppo economico del 16

ottobre 2006 pubblicato sul supplemento ordinario n. 206
alla GURI n. 255 del 2 novembre 2006: «Termini di presenta-
zione delle dichiarazioni-domanda per l'accesso agli incentivi
automatici di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, relative alle iniziative nelle regioni Sicilia e Valle
d'Aosta»

– Comunicato di rettifica del ministero dello Sviluppo econo-
mico relativo al decreto 16 ottobre 2006, pubblicato sulla
GURI n. 270 del 20 novembre 2006

– Legge 7 agosto 1997 n. 266, art. 8, comma 2 pubblicata sulla
GURI n. 186 dell'11 agosto 1997

– Decreto del ministro dell'Industria del commercio e
dell'artigianato del 30 maggio 2001 pubblicato sul supple-
mento ordinario n. 219 alla GURI n. 197 del 25 agosto
2001: «Criteri e modalità per la concessione delle agevola-
zioni in forma automatica di cui all'art. 1 del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'art. 8, comma 2, della legge
7 agosto 1997, n. 266».

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 40 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás: A 2001. május 30-i rendelet
A. melléklete 2. táblázatának 3.1. pontjának megfelelően; és
különösen Szicília régió esetében: a támogatható beruházás
50 %-a, Valle d'Aosta régió esetében a támogatási intenzitás
minimum 7,5 % és maximum 18 % között változik a vállal-
kozás mérete és a beruházás heyszíne alapján

A végrehajtás időpontja: 2006. november 22.

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

A támogatás célja: Az 1/2004/EK rendelet 7. cikke – Beruhá-
zástípusok: Kezdeményezések új létesítmények bővítése, korsze-
rűsítése, átszervezése és a termelő egységek átalakítása. Támo-
gatható kiadások: környezetirányítási rendszerek összekapcso-
lását célzó, a termék ökocímkéjének megszerzésére irányuló léte-
sítmények, gépek, berendezések, a termelési folyamat minősíté-
sére irányuló szolgáltatások.

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

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Ministero dello Sviluppo economico

Direzione generale per il Coordinamento degli incentivi alle
imprese.

Internetcím:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it, a következőket választva:

– Incentivi alle Imprese (vállalkozások ösztönzése)

– Aree tematiche – Incentivi alle Imprese (tematikai területek –

a vállalkozások ösztönzése)

– Normativa (attuazione). (normatíva, végrehajtás).

Egyéb információk: A megadott éves kiadás magában foglalja
azoknak az azonos jogalappal rendelkező kis- és középvállal-
toknak szánt támogatási programok évente rendelkezésre álló
összegét, amelyek nem az 1/2004/EK rendelet, hanem a
70/2001/EK rendelet alkalmazási körébe tartoznak.

Támogatás száma: XA 28/07

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Anglia

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: England Catchment
Sensitive Farming Capital Grant Scheme 2007-2008.

Jogalap: Nem törvény által szabályozott szolgáltatás, a részvétel
önkéntes. Az 1986-os mezőgazdasági törvény (1. szakasz) szol-
gáltatja a jogi alapot a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsola-
tos, kormány által nyújtott tanácsadáshoz.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 2007. április 1. – 2008. március 31.: 5 millió GBP

Maximális támogatási intenzitás: A maximális támogatási
intenzitás a rendelet 4. cikkével összhangban 60 %.

A végrehajtás időpontja: A támogatási program 2007. április
1-jén indul.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A támogatási program 2007. április 1-jén kezdődik. A
pályázatok esetében 2007. június 29-én, a kérelmeknél pedig
2008. január 31-én zárul. A legutolsó kifizetésre 2008. március
31-én kerül sor a gazdálkodóknak.

A támogatás célja: Környezetvédelem. Az England Catchment
Sensitive Farming Capital Grant Scheme célja, hogy korai,
önkéntes fellépésre ösztönözze a gazdálkodókat annak érde-
kében, hogy 40 kiemelt vízbázis esetében kezeljék a mezőgazda-
ságból származó diffúz vízszennyezést. Ehhez a vízszennyezést
csökkentő eszközök költségeire támogatást biztosít. A kezdemé-
nyezés hozzájárul a nemzeti és a nemzetközi környezetvédelmi
célok megvalósításához, különös tekintettel a víz keretirány-
elvben foglalt célokra. A támogatást az 1857/2006/EK rendelet
4. cikkével összhangban fizetik ki, a támogatható költségek
pedig a mezőgazdasági üzemekben történő beruházások.
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Érintett ágazat(ok): A program mezőgazdasági termékek előál-
lítására vonatkozik. Valamennyi alágazat támogatható.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

A programért felelős hatósági szerv:

Department for Environment, Food and Rural Affairs:
Defra
Water Quality Division
55 Whitehall, c/o 3-8 Whitehall Place
London SW1A 2HH
United Kingdom

A támogatási programot működtető szervezet:

Natural England
Farm Advice Unit
Eastbrook
Shaftesbury Road
Cambridge CB2 2DR
United Kingdom

Internetcím: További információk az angliai vízbázisérzékeny
mezőgazdasági tőketámogatási programról és a tágabb angliai
vízbázisérzékeny mezőgazdasági kezdeményezésről, valamint e
dokumentum teljes szövege megtalálható az alábbi címen:

http://www.defra.gov.uk/farm/environment/water/csf/pdf/state-
aid-capitalgrantsscheme.pdf

http://www.defra.gov.uk/farm/environment/water/csf/grants/
state-aid.htm

Az oldal bal szélén kattintson a State Aid (állami támogatás)
feliratra.

Ugyanez megtalálható az Egyesült Királyság mentesített mező-
gazdasági támogatásokat tartalmazó központi oldalán is:

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

Kattintson az England Catchment Sensitive Farming Capital
Grants Scheme linker.

Egyéb információ: A támogathatósággal és a program szabálya-
ival kapcsolatos további és részletesebb információ a fenti inter-
netes címeken érhető el.

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 30/07

Tagállam: Olaszország

Régió: Szicília, Valle d'Aosta

A támogatási rendszer megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Rotációs alap a

FONCOOPER szövetkezet támogatására és fejlesztésére a Szicília
és Valle d'Aosta régiókban zajló azon kezdeményezésekkel
kapcsolatosan, amelyek állami hatáskörbe tartoznak, mivel e
régiók még nem hajtották végre az igazgatás decentralizálását.

Jogalap:
– Titolo I della legge 27 febbraio 1985 n. 49, modificata con

legge 5 marzo 2001 n. 57, art. 12 (G.U. n. 66 del 20 marzo
2001)

– Direttiva del ministero Industria, commercio e artigianato
(ora ministero dello Sviluppo economico) del 9 maggio 2001
(G.U. n. 171 del 25 luglio 2001).

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: Támogatási program: teljes éves összeg: 5 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás: Az 1857/2006/EK rendelet
4. cikke értelmében a támogatás intenzitása nem haladhatja
meg:

a) a támogatható beruházások 50 %-át a hátrányos helyzetű
övezetekben, illetve az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a)
pontjának i), ii) és iii) alpontja szerinti azon övezetekben,
amelyeket a tagállamok a rendelet 50. és 90. cikke alapján
kijelölnek;

b) egyéb régiókban a támogatható beruházás 40 %-át.

A végrehajtás időpontja: Az 1857/2006/EK rendelet 20.
cikkének (1) bekezdésében előírtak szerint a Bizottság (a jelent
összefoglaló kézhezvételét követő 10 munkanapon belül) azono-
sító számmal ellátott átvételi elismervény és az interneten
történő közzététel általi megerősítését követően.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013. december 31.

A támogatás célja: Az elsődleges termelésben tevékenykedő
kkv-knak nyújtott átlátható támogatások tárgyi eszközökbe
történő, a finanszírozás nyújtására vonatkozó döntés meghoza-
tala után megvalósítandó beruházások végrehajtása érdekében.

Területek és épületek vásárlásával, építési munkákkal, gépek,
berendezések és létesítmények vásárlásával, korszerűsítésével és
átalakításával kapcsolatos támogatható kiadások (HÉA nélküli
nettó összege).

Az érintett ágazat(ok): A programot az elsődleges termelési
ágazatban tevékenykedő kis- és középvállalkozások esetében
alkalmazzák, az idézett 1857/2006/EK rendelet 1. és 4. cikke
szerinti kizárásokkal.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Ministero dello Sviluppo economico
DG Coordinamento incentivi alle imprese
Ufficio D2
Via Giorgione, 2/b
I-00147 Roma

Döntéshozó testület: A „Comitato di Gestione Foncooper” (a
Foncooper irányító bizottsága) a 2000. június 26-án az Ipari,
Kereskedelmi és Kézművesipari Minisztérium (jelenleg Gazdaság-
fejlesztési Minisztérium) és a Coopercredito SpA (jelenleg Banca
Nazionale del Lavoro SpA., Via Veneto 119, I-00187 Roma)
által kötött egyezmény értelmében
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Internetcím: http://prodotti.bnl.it/pagina.asp?Page=2212

Egyéb információk: Az egyes finanszírozások nem haladhatják
meg a támogatható beruházások 70 %-áig terjedő, legfeljebb 2
millió EUR összegű felső határt és az egyetlen vállalkozás
számára nyújtott támogatások teljes összegét (amelyeket piaci
érték alapján és a kedvezményes kamattal kiszámított visszafize-
tett részletek közötti különbségek alkotnak); nem haladhatja
meg a bármely 3 költségvetési évre nyújtott 400 000 EUR,
illetve az 500 000 EUR összeget, amennyiben a vállalat hátrá-
nyos helyzetű térségben vagy az 1698/2005/EK rendelet 36.
cikke a) pontjának i), ii) és iii) alpontja szerinti térségek egyi-
kében található, amelyeket a tagállamok a rendelet 50. és 90.
cikke alapján jelölnek ki.

A támogatási program számára előirányzott összeg magában
foglalja azon azonos jogalappal rendelkező, a kis- és középválla-
latoknak szánt támogatási programok évente rendelkezésre álló
összegét, amelyek nem az 1857/2006/EK rendelet, hanem a
70/2001/EK rendelet alkalmazási körébe tartoznak.

XA-szám: XA 31/07

Tagállam: Olaszország

Régió: Szicília, Valle d'Aosta

A támogatási program megnevezése: Támogatások új szer-
számgépek vagy gyártóberendezések beszerzéséhez vagy lízinge-
léséhez.

Jogalap:

Legge 28 novembre 1965, n. 1329

Delibera del comitato agevolazioni MCC del 22.2.2007

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások:
10 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás: Kamatszámla-támogatás,
ami megegyezik a Szicília régióra érvényes referenciakamatláb
100 %-ával, illetve a Valle d'Aosta esetében érvényes referencia-
kamatláb 50 %-ával, új munkagépek és egyéb gépek beszerzé-
séhez, a helyettesítő beruházások kivételével.

Az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében
előírtak szerint a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja
meg:

– a hátrányos helyezetű övezetekben működő vállalkozások
támogatható kiadásainak 50 %-át (az 1257/1999/EK rendelet
18-20. cikkei);

– a hátrányos helyzetű térségekben működő vállalkozások
támogatható költségeinek 40 %-át.

A végrehajtás időpontja: A támogatási program 10 munka-
nappal ezen információk elküldése után lép életbe az
1857/2006/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerint.

A program időtartama: 2013. december 31.

A támogatás célja: A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott
támogatás olyan új munkagépek és egyéb gépek beszerzését,

illetve bérlését segíti, amelyek teljes költsége meghaladja az
516,45 EUR-t. Az összeszerelés, a kipróbálás, a szállítás és a
csomagolás költségei a gép árának legfeljebb 15 %-áig számít-
hatók be olyan kamattámogatásokon keresztül, amelyek meg-
egyeznek Szicília régió esetében érvényes referencia-kamatláb
100 %-ával, illetve a Valle d'Aosta esetében érvényes referencia-
kamatláb 50 %-ával.

A támogatható beruházásoknak a következő célok közül leg-
alább egyet szolgálniuk kell:

– a termelési költségek csökkentése,

– a termelés hatékonyságának javítása és a termelés átcsoporto-
sítása,

– a minőség javítása,

– a természeti környezet, valamint a higiéniai körülmények és
az állatjóllét megóvása és minőségének javítása.

A finanszírozás összege a beruházási program 100 %-át is elér-
heti egy öt évig terjedő időszakban.

Az intézkedésre vonatkozó egyes kérelmekre adott hozzájárulás
semmi esetre sem haladhatja meg az Európai Unió hatályos
jogszabályai által engedélyezett maximális támogatási intenzitást.

Érintett ágazat(ok): A támogatási program a mezőgazdasági
termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásokra
alkalmazandó.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Ministero dell'Economia e delle finanze
Via XX Settembre, 97
I-00187 Roma

Internetcím:

www.incentivi.mcc.it\sicilia et www.incentivi.mcc\vda

Támogatás száma: XA 33/07

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Anglia

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Farming Activities Prog-
ramme (England) 2007–2008 (mezőgazdasági tevékenységek
program, Anglia)

Jogalap: A rendszer jogszabályban nem szabályozott. Az
1986-os mezőgazdasági törvény (1. szakasz) szolgáltatja a jog-
alapot a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos, kormány
által nyújtott tanácsadáshoz.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 2007. április 5. – 2008 március 28.: 1 152 000 GBP

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás intenzitása
100 %.

A végrehajtás időpontja: A program 2007. április 5-én indul.
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A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A program 2007. április 5-én kezdődik, és 2008. március
31-én zárul. Az utolsó kifizetést 2008. március 28-án folyó-
sítják.

A támogatás célja: Ágazati fejlesztés. A program az aktív
gazdáknak szól. A különféle konferenciákból, műhelytalálko-
zókból és szemináriumokból álló program célja, hogy segítséget
nyújtson a gazdáknak a tevékenységüket esetleg befolyásoló
aktuális kérdések megértésében, mint például a KAP reformja, a
vízbáziskímélő gazdálkodás és az új környezettudatos gazdálko-
dási rendszerek (Environmental Stewardship Schemes). Ezáltal
fejlődik az ágazat szakmai felkészültsége.

A támogatás kifizetésére az 1857/2006/EK rendelet 15.
cikkének megfelelően kerül sor. Elszámolhatók a képzési prog-
ramok szervezésével és megvalósításával kapcsolatos költségek.

Érintett ágazat(ok): A rendszer kizárólag a mezőgazdasági
termékek előállításával foglalkozó vállalkozásokra alkalmazható.
A program nyitott a bármely mezőgazdasági terméket előállító
vállalkozások előtt.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

A programért felelős hatósági szerv

Department for Environment, Food and Rural Affairs
Nobel House
17 Smith Square
Westminster
London SW1P 3JR
United Kingdom

A támogatási programot működtető szervezet

Natural England
Land Management & Advisory Services
Eastbrook
Shaftesbury Road
Cambridge
Cambs CB2 8DR
United Kingdom

Internetcím: http://www.naturalengland.org.uk/planning/
farming-wildlife/docs/StateAidFarmingActivities.pdf

Az oldalon a „Farming Activities Programme (England)” hivatko-
zásra kell kattintani. Az oldal közvetlenül is elérhető a követ-
kező címen:

http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Egyéb információ: A támogathatósággal és a program szabálya-
ival kapcsolatos további és részletesebb információ a fenti inter-
netes címeken érhető el

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

Neil Marr
Agricultural State Aid
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Area 8B 9 Millbank
C/o Nobel House
17 Smith Square
Westminster
London SW1P 3JR
United Kingdom
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