
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

A Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és közép-
vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló és a 70/2001/EK rende-
letet módosító 1857/2006/EK bizottsági rendelet értelmében nyújtott állami támogatásokról adott

tagállami tájékoztatás összefoglalása

(2007/C 154/04)

A támogatás száma: XA 18/07

Tagállam: Cseh Köztársaság

Régió: Vysočina

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Podpora investic v země-
dělských podnicích

Jogalap:
1) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění

pozdějších předpisů;

2) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;

3) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů;

4) Program rozvoje kraje Vysočina;

5) Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finanč-
ních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro
období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu
kontroly jejich využití č. 07/06

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás
összege: Évente legfeljebb 5 000 000 CZK

Maximális támogatási intenzitás:

A támogatás összege: az építési és technológiai beruházások
támogatható kiadásainak 50 %-áig, ideértve a dokumentációnak
az építési bejelentésre vagy engedélyre vonatkozó technikai
részének támogatható kiadásait.

A pénzügyi hozzájárulásra jogosult támogatható kiadások
20 000 CZK-tól 2 000 000 CZK-ig terjedhetnek.

A pénzügyi támogatás lehetséges maximális összege a
2007–2013 időszakban kedvezményezettként/projektmegvalósí-
tóként 3 500 000 CZK

A végrehajtás időpontja: 2007. március 1-jétől

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának
időtartama: 2013. december 31-ig

A támogatás célja: A támogatás azon beruházásokat célozza,
amelyek a mezőgazdasági üzemek teljesítményét növelik azzal a
céllal, hogy javuljon az üzemek versenyképessége.

E támogatás összhangban áll a Cseh Köztársaságban általánosan
érvényes jogszabályokkal, valamint a Vysočina kerület fejlesztési
programjának, valamint a Vysočina kerület önkormányzatának a
2007–2013 időszakban a Vysočina kerület költségvetéséből a
mezőgazdaságnak nyújtott pénzügyi támogatásra, és felhasználá-
sának ellenőrzésére vonatkozó szabályzatának céljaival és priori-
tásaival. A támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a mező-
gazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállal-
kozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazá-
sáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006.
december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá
esik.

Támogatható kiadásnak tekinthetők a szarvasmarha, sertés, juh,
kecske, tyúkfélék, víziszárnyasok és méhek nevelésével kapcsola-
tos berendezések és technológiák kiépítésére, vásárlására, moder-
nizációjára és javítására, ideértve az állati eredetű hulladék táro-
lására használt területek javítását, továbbá a gumós növények
tárolásával kapcsolatos berendezések és technológiák kiépítésére,
vásárlására, modernizációjára és javítására fordított kiadások.

A támogatható kiadások magukban foglalják a dokumentá-
ciónak az építési bejelentésre vagy engedélyre vonatkozó tech-
nikai részének támogatható kiadásait

Érintett ágazat: Elsődleges mezőgazdasági termeléssel kapcsola-
tos tevékenységek

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Vysočina
kraj se sídlem: Žižkova 57
CZ-587 33 Jihlava

Honlap: http://www.kr-vysocina.cz/

Egyéb információk: A Vysočinai kerület kijelenti, hogy teljesítik
az 1857/2006/EK rendeletben előírt feltételeket, vagyis a támo-
gatásból a kis- és középvállalkozások részesülnek, valamint
betartják a rendeletben előírt pénzügyi korlátozásokat
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A támogatás száma: XA 19/07

Tagállam: Cseh Köztársaság

Régió: Vysočina

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Podpora poskytování
technické podpory v odvětví zemědělství

Jogalap:
1) Zákon č. 129/ 2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění

pozdějších předpisů;

2) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;

3) Zákon č. 252/ 1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů;

4) Program rozvoje kraje Vysočina;

5) Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finanč-
ních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro
období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu
kontroly jejich využití č. 07/06

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás
összege: Éves kiadások legfeljebb 400 000 CZK

Maximális támogatási intenzitás:

A támogatás összege: a támogatható költségek 100 %-ig;

A pénzügyi hozzájárulásra jogosult támogatható költségek az
egyes önálló projektek esetében 5 000 CZK-tól 250 000 CZK-ig
terjednek.

A pénzügyi hozzájárulás egy kedvezményezettje/egy projekt-
tulajdonos esetében a 2007–2013 időszakra legfeljebb
1 750 000 CZK pénzügyi hozzájárulás adható

Végrehajtás időpontja: 2007. március 1-jétől

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának
időtartama: 2013. december 31-ig

A támogatás célja: A támogatás EK-Szerződés I. mellékletében
felsorsolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kap-
csolatos tevékenységeket folytató alanyok szakmai színvonalának
növelését célozza a munka hatékonyságának és produktivitá-
sának fokozása érdekében.

Támogatható költségeknek minősülnek az EK-Szerződés I. mel-
lékletében felsorolt termékek elsődleges mezőgazdasági termelé-
sére összpontosító versenyek és kiállítások rendezésének és
megszervezésének kiadásai, ideértve a kiállítóknak az ilyen
rendezvényeken való részvételével kapcsolatos kiadásainak
támogatását, az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek
elsődleges mezőgazdasági termelésére vonatkozó, tanfolyamok,
szemináriumok és workshopok formájában zajló oktatási
rendezvények rendezésének és megszervezésének kiadásai, vala-
mint a mezőgazdasági vállalkozóknak nyújtott technológiai és
gazdasági tanácsadás költségei

Érintett ágazat: Elsődleges mezőgazdasági termeléssel kapcsola-
tos tevékenységek

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Vysočina
kraj se sídlem: Žižkova 57
CZ-587 33 Jihlava

Honlap: http://www.kr-vysocina.cz/

Egyéb információk: A Vysočina kerület kijelenti, hogy betartják
az 1857/2006/EK rendeletben foglalt feltételeket – azaz a támo-
gatást az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kis- és
középvállalkozásoknak nyújtják –, valamint az e rendelet által
megszabott pénzügyi korlátozásokat is

Támogatás száma: XA 20/07

Tagállam: Olaszország

Régió: Veneto régió

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

Jogalap:

Legge 28.11.1965, n. 1329

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4347 del 28.12.2006

Előzetes éves kiadás a program keretében, vagy a vállal-
kozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes éves összege:
4 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás: Kamattámogatás új szer-
számgépek vagy gyártóberendezések beszerzéséhez, kivéve a
helyettesítő beruházásokat.

A támogatás nem haladhatja meg a támogatható kiadások
50 %-át a hátrányos helyzetű térségekben, illetve azok 40 %-át a
nem hátrányos helyzetű térségekben

A végrehajtás időpontja: A Bizottság által az összefoglaló
táblázatról szóló értesítés kézhezvétele után elküldött azonosító
számra vonatkozó értesítést követően

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

A támogatás célja: Kkv-k támogatása új szerszámgépek vagy
gyártóberendezések beszerzésének vagy lízingelésének megköny-
nyítése céljából. Az összeszerelés, a kipróbálás, a szállítás és a
csomagolás költségei a gép árának legfeljebb 15 %-áig számít-
hatók be.

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

– a termelési költségek csökkentése,

– a termelés javítása és szerkezetváltása,

– minőségjavítás,

– a természeti környezet, a higiéniai körülmények, illetve az
állatok jóllétének megóvása és minőségének javítása.
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A finanszírozás összege a beruházások 100 %-át is elérheti egy
hét évig terjedő időszakban, amely legfeljebb két év előzetes
amortizációt foglalhat magában.

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

Az érintett ágazat(ok): A támogatási program az EK-Szerződés
I. mellékletében foglalt mezőgazdasági termékek előállításával
foglalkozó kis- és középvállalkozásokra alkalmazandó

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Veneto
Assessorato alle Politiche dell'economia, dello sviluppo, della
ricerca e dell'innovazione, delle politiche istituzionali
Direzione Industria
Corso del Popolo, 14
I-30172 Venezia — Mestre
Tel.: (39) 041 279 58 10
Fax: (39) 041 279 58 08
e-mail: dir.industria@regione.veneto.it

Internetcím:

http://www.regione.veneto.it/Economia/Attività+Produttive/Industria

Egyéb információk: —

Támogatás száma: XA 26/07

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Cheshire

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Sandstone Ridge ECOnet
Partnership Conservation Programme

Jogalap: s. 39 1981 Wildlife and Countryside Act

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

Támogatás (2007/2008): 327 646 GBP
Technikai segítségnyújtás (2007/2008): 3 080 GBP

Támogatás (2008/2009): 200 000 GBP
Technikai segítségnyújtás (2008/2009): 3 080 GBP

Maximális támogatási intenzitás: A támogatási intenzitás
nincs meghatározva, hanem az egyes projektek nagyságától és
alkalmazási körétől függ. Nem termelési célú természeti ill.
kulturális örökség esetében a támogatási ráta akár 100 % is lehet
(5. cikk)

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

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A program 2007. április 1-jén kezdődik és 2009. március
31-én zárul. Az utolsó kifizetés folyósítására 2009. március
31-én kerül sor

A támogatás célja: Támogatás kkv-knek, hogy megőrizzék
Cheshire grófság Sandstone Ridge térségének hagyományos
tájképét és jellegzetességeit

Érintett ágazat(ok): A mezőgazdasági üzemek és vidéki gazda-
ságok területén lévő hagyományos tájkép megőrzése

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Cheshire County Council
Environmental Planning
Backford Hall
Backford
Chester
CH1 6PZ Cheshire
United Kingdom

A programért felelős hatósági szerv: Cheshire County Council
(Cheshire grófsági tanács)

A támogatási programot működtető szervezet: Cheshire County
Council

Webcím:

http://www.cheshire.gov.uk/NR/rdonlyres/0E5405F6-FCD7-
46C1-9C4D-3B950BFF695F/0/SREPStateAidExemptionGuidan-
ceNotice070307.doc

A részletek a Defra honlapján is megtalálhatók:

http://www.defra.gov.uk/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
Defra
8B 9 Millbank
c/o 17 Smith Square
London SW1P 3JR
United Kingdom

XA-szám: XA 32/07

Tagállam: Spanyolország

Régió: Comunidad Valenciana

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Támogatási program
gazdaságok közérdekű áthelyezéséhez

Jogalap: Orden, de la Consellería de Agricultura, Pesca y
Alimentación, por la que se establecen ayudas al traslado de
granjas por motivos de interés público.
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A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: Az előirányzott költségvetés teljes becsült összege költ-
ségvetési évenként a következő:

a 2007-es költségvetési évben: 300 000 EUR

a 2008-as költségvetési évben: 2 695 000 EUR

a 2009-es költségvetési évben: 2 310 000 EUR

a 2010-es költségvetési évben: 1 925 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás: A beruházás 80 %-a abban
az esetben, ha az áthelyezés a meglévő gazdasági épületek
bontását, elszállítását és az új telephelyen történő felépítését
tartalmazza.

Ha az áthelyezéssel egyidőben a mezőgazdasági termelő kor-
szerűsíti létesítményeit vagy növeli termelési kapacitását, akkor
az előzőek szerinti 80 % mellett az új beruházás 30, illetve
40 %-ára is adható támogatás attól függően, hogy az új gazda-
sági épületek kedvező helyzetű vagy kedvezőtlen helyzetű
térségben helyezkednek-e el.

Öt százalékponttal nagyobb maximális támogatási intenzitás
alkalmazandó, ha a beruházást fiatal termelő hajtja végre

A végrehajtás időpontja: 2007. március 1-jétől

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2010. december 31-ig

A támogatás célja: 6. cikk: Gazdasági épületek közérdekből tör-
ténő áthelyezése. A támogatás olyan esetekben nyújtható, ha a
gazdasági épületeket a településrendezési szabályozás értelmében
tilalom alá eső területről engedélyezett területre helyezik át

Érintett ágazat(ok): Ágazat: előállítás. Alágazat: állattenyésztés
általában

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación
Amadeo de Saboya, no 2
E-46010 Valencia

Internetcím: https://docv.gva.es/

Egyéb információk: —

Mezőgazdasági és állattenyésztési kutatási, fejlesztési és innová-
ciós főgazgató

Eduardo Primo Millo
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