
A Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis-
és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló és a
70/2001/EK rendeletet módosító 1857/2006/EK bizottsági rendelet értelmében nyújtott állami

támogatásokról adott tagállami tájékoztatás összefoglalása

(2007/C 196/08)

Támogatás száma: XA 78/07

Tagállam: Hollandia

Régió: —

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Regeling LNV-subsidies
(omschrijving steun: Gebruik adviesdiensten voor landbouwers).

Jogalap:

– Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3; artikel 1:20;
artikel 2:1; artikel 2:8

– Openstellingsbesluit LNV-subsidies.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A támogatás a 2007–2013-as vidékfejlesztési program
114. intézkedési keretére vonatkozó kiegészítő összegből
(4,35 millió EUR) kerül finanszírozásra.

Maximális támogatási intenzitás: Vállalati tanácsadás igénybe-
vételével járó költségek 50 %-a, évente és vállalkozásonként
legfeljebb 1 500 EUR értékben. A vállalkozó háromévente
jogosult támogatásra.

A végrehajtás időpontja: A „Regeling LNV-subsidies” támoga-
tási szabályozás 2007. április 1-jén lép hatályba. A kifizetésekre
csak a 2007–2013-as vidékfejlesztési program jóváhagyása után
fog sor kerülni.

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

A támogatás célja: A támogatás olyan tanácsadói szolgáltatá-
sokra vonatkozik, amelyeket – a rutinszerű adó- vagy jogi
tanácsadástól, illetve reklámoktól eltérően – nem folyamatosan
vagy rendszeres időközönként vesznek igénybe.

A tanácsadás, melynek költségei elszámolhatóak, legalább a
következőkre vonatkozik:

– az 1782/2003/EK rendelet 4. és 5. cikke, valamint III. és
IV. melléklete szerinti, jogszabályba foglalt gazdálkodási köve-
telmények és a jó mezőgazdasági és ökológiai állapot,

– a közösségi jogszabályokon alapuló munkahelyi biztonsági
szabályok.

Ezenkívül a tanácsadói szolgáltatások többek között a következő
szempontokra is vonatkozhatnak:

a) szakértők által végzett vizsgálatok folytatásához nyújtott
tanácsadás minőségi mezőgazdasági termékek kifejlesztése
érdekében – a minőség- és termelésellenőrzések kivételével;

b) vállalkozásfejlesztés (beleértve a vállalkozások alapítását,
modernizálását és bővítését is);

c) a foglalkoztatás megszüntetése;

d) minőségi előírások alkalmazása a vállalkozásnál;

e) kockázatkezelés;

f) üzemi vízgazdálkodási tervek és üzemi természetvédelmi
tervek készítése;

g) partnerségek fejlesztése.

A támogatás megfelel az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke
(2) bekezdésének c) pontjában, valamint (3) és (4) bekezdéseiben
meghatározott feltételeknek.

Az érintett ágazat(ok): Minden mezőgazdasági üzem (elsőd-
leges termelők), amely az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt
termékek előállításával foglalkozik.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Nederland

Internetcím: ww.minlnv.nl/loket

Egyéb információk: —

Támogatás száma: XA 79/07

Tagállam: Hollandia

Régió: Provincies (Drente, Gelderland, Groningen, Flevoland,
Friesland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht,
Zeeland, Zuid Holland, Zuid-Limburg)

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Provinciale subsidieve-
rordeningen (omschrijving steun: Instandhouding en opwaarde-
ring van het landelijk erfgoed, onderdeel instandhouding van
traditionele landschappen en gebouwen).
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Jogalap:

– Artikel 11, derde lid, Wet inrichting landelijk gebied

– Provinciewet: artikel 105, artikel 145, artikel 158.

Provinciale subsidieverordeningen:

– Drenthe: artikel 3 van de Subsidieverordening Inrichting
Landelijk Gebied

– Gelderland: artikel 2 van de Subsidieregeling vitaal Gelderland
2007

– Groningen: artikel 9 van de Uitvoeringsregeling subsidies
inrichting landelijk gebied 2006

– Flevoland: artikel 2 van de Subsidieregeling inrichting lande-
lijk gebied Flevoland

– Friesland: artikel 2 van de Kadersubsidieverordening Inrich-
ting Landelijk Gebied provincie Fryslân 2007

– Noord-Brabant: artikel 2 van de Subsidieverordening inrich-
ting landelijk Gebied 2007

– Noord-Holland: artikel 3 van de Subsidieverordening inrich-
ting landelijk gebied Noord-Holland 2007

– Overijssel: artikel 6.10 en 8.3 van het Uitvoeringsbesluit
subsidies Overijssel

– Utrecht: artikel 3 van de Subsidieverordening inrichting
landelijk gebied provincie Utrecht 2006

– Zeeland: artikel 2 van de PMJP Subsidieregeling Inrichting
Landelijk Gebied Zeeland

– Zuid-Holland: artikel 7.8 van de Algemene subsidieverorde-
ning Zuid-Holland

– Zuid-Limburg: artikel 2 van de Subsidieverordening inrichting
landelijk gebied Limburg.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A támogatás finanszírozása a 2007–2013-as vidékfej-
lesztési program 323. intézkedési keretére vonatkozó kiegészítő
összegből (2,32 millió EUR) történik.

Maximális támogatási intenzitás: Az 1857/2006/EK rendelet
5. cikke alapján a kiadások 40 %-a, három adóévre nézve
összesen legfeljebb 200 000 EUR.

A végrehajtás időpontja: A kifizetésekre csak a 2007–2013-as
vidékfejlesztési program jóváhagyása után fog sor kerülni.

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

A támogatás célja: A támogatásra az 1857/2006/EK rendelet
5. cikke keretében kerül sor. A karbantartási beruházásokra
fordított kiadások támogathatók. A támogatás célja a vidéki
örökség megőrzése és értékének növelése, ezen belül a hagyo-
mányos tájak és a mezőgazdasági üzemek épületeinek megőr-
zése).

Az érintett ágazat(ok): Valamennyi mezőgazdasági üzem
(elsődleges termelők), amely az EK-Szerződés I. mellékletében
felsorolt termékek előállításával foglalkozik.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Provincies (Drente, Gelderland, Groningen, Flevoland, Friesland,
Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland,
Zuid Holland, Zuid-Limburg)

Internetcím:

http://www.regiebureau-pop.nl/nl/info/4/57/provinciale-subsidie-
verordeningen/

Egyéb információk: A „Wet inrichting landelijk gebied (WILG)”
11. cikkének (3) bekezdése alapján az egyes tartományok
közgyűlésének (tartományi) támogatási rendeleteket kell hozniuk
azon intézkedésekre vonatkozóan, amelyek az 1698/2005/EK
rendelet következtében az EMVA-ból társfinanszírozásban része-
sülhetnek. A WILG 11. cikkének (3) bekezdése alapján ezeket a
támogatási rendeleteket a mezőgazdasági, természetvédelmi és
élelmiszerminőségi miniszter hagyja jóvá. Erre csak azután
kerülhet sor, hogy az Európai Bizottság elfogadta a holland
vidékfejlesztési programot. A 2007–2013-as holland vidékfej-
lesztési program végrehajtására vonatkozó tartományi támoga-
tási rendeleteket (vagy azok részeit) ezért még jóvá kell hagynia
a mezőgazdasági, természetvédelmi és élelmiszerminőségi
miniszternek.

Támogatás száma: XA 80/07

Tagállam: Hollandia

Régió: Provincies (Drente, Gelderland, Groningen, Flevoland,
Friesland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht,
Zeeland, Zuid Holland, Zuid-Limburg)

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Provinciale subsidieve-
rordeningen (omschrijving steun: Niet productieve investeringen,
onderdeel verplaatsing van bedrijven gelegen in hydrologische
bufferzones).

Jogalap:

– Artikel 11, derde lid, Wet inrichting landelijk gebied

– Provinciewet: artikel 105, artikel 145, artikel 158.

Provinciale subsidieverordeningen:

– Drenthe: artikel 3 van de Subsidieverordening Inrichting
Landelijk Gebied

– Gelderland: artikel 2 van de Subsidieregeling vitaal Gelderland
2007

– Groningen: artikel 9 van de Uitvoeringsregeling subsidies
inrichting landelijk gebied 2006

– Flevoland: artikel 2 van de Subsidieregeling inrichting lande-
lijk gebied Flevoland
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– Friesland: artikel 2 van de Kadersubsidieverordening Inrich-
ting Landelijk Gebied provincie Fryslân 2007

– Noord-Brabant: artikel 2 van de Subsidieverordening inrich-
ting landelijk Gebied 2007

– Noord-Holland: artikel 3 van de Subsidieverordening inrich-
ting landelijk gebied Noord-Holland 2007

– Overijssel: artikel 6.10 en 8.3 van het Uitvoeringsbesluit
subsidies Overijssel

– Utrecht: artikel 3 van de Subsidieverordening inrichting
landelijk gebied provincie Utrecht 2006

– Zeeland: artikel 2 van de PMJP Subsidieregeling Inrichting
Landelijk Gebied Zeeland

– Zuid-Holland: artikel 7.8 van de Algemene subsidieverorde-
ning Zuid-Holland

– Zuid-Limburg: artikel 2 van de Subsidieverordening inrichting
landelijk gebied Limburg.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A támogatás a 2007–2013-as vidékfejlesztési program
216. intézkedési keretére vonatkozó kiegészítő összegből
(181,14 millió EUR) kerül finanszírozásra.

Maximális támogatási intenzitás: Az 1857/2006/EK rendelet
4. cikke szerinti támogatásnyújtás: az új mezőgazdasági területek
megszerzésével kapcsolatos költségek 10 %-a, az építkezési célra
szánt földek kivételével, az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke
(8) bekezdése szerint, és legfeljebb a következőkkel azonos
mértékben:

– a mezőgazdasági üzem által a mezőgazdasági területek igaz-
gatásával foglalkozó ügynökségre (Bureau Beheer Landbouwg-
ronden (BBL)) vagy harmadik félre (a korlátozások figyelembe
vételével) átruházott, a régi telephelyen található mezőgazda-
sági terület hektárban megadott nagysága szorozva
3 000 EUR, valamint

– az új telephelyen található mezőgazdasági területek vétel-
árának 6 %-a.

Az 1857/2006/EK rendelet 6. cikke szerinti támogatásnyújtás:
az 1857/2006/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
azon költségek 100 %-a, amelyek közvetlenül a mezőgazdasági
üzemépület áthelyezéséből származnak.

A végrehajtás időpontja: A kifizetésekre csak a 2007–2013-as
vidékfejlesztési program jóváhagyása után fog sor kerülni.

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

A támogatás célja: A biológiai sokféleség biztosítása, valamint
a természet megőrzése, helyreállítása és fejlesztése, illetve a
természettel való fenntartható gazdálkodás. Ennek keretében
azok a mezőgazdasági üzemek, amelyek a Natura 2000 terü-
letek és a nemzeti ökológiai hálózat más területeinek hidrológiai

ütközősávjában találhatóak, állami ösztönzést kaphatnak telep-
helyük áthelyezéséhez. Ezeket a területeket utána elárasztják. A
mezőgazdasági üzemek – minden hasznosítási jogtól mentesen
– szabad piaci áron (reprezentatív piaci ár) eladják a vállalko-
záshoz tartozó mezőgazdasági területet a mezőgazdasági terü-
letek igazgatásával foglalkozó ügynökségnek, vagy földbirtokren-
dezés alá vonják azt, illetve eladják harmadik félnek (azzal a
feltétellel, hogy az csak korlátozottan hasznosítható: a korlátozás
ez esetben elárasztást jelent). A mezőgazdasági üzem máshol
vásárol mezőgazdasági területet.

Az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke szerinti támogatásnyújtás:

A támogatás megfelel az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének
(8) bekezdésében meghatározott feltételeknek. Az üzemáthelye-
zéssel kapcsolatban történő új mezőgazdasági területek (az épít-
kezési célra szánt földeket kivéve) beszerzésével kapcsolatos
költségek számolhatók el: az új mezőgazdasági területek
megszerzésével kapcsolatos költségek 10 %-a, az építkezési célra
szánt földek kivételével, az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke
(8) bekezdése szerint, és legfeljebb a következőkkel azonos
mértékben:

– a mezőgazdasági üzem által a mezőgazdasági területek igaz-
gatásával foglalkozó ügynökségre (BBL) vagy harmadik félre (a
korlátozások figyelembe vételével) átruházott, a régi telephe-
lyen található mezőgazdasági terület hektárban megadott
nagysága szorozva 3 000 EUR, valamint

– az új telephelyen található mezőgazdasági területek vétel-
árának 6 %-a.

Az 1857/2006/EK rendelet 6. cikke szerinti támogatásnyújtás:

A támogatás megfelel az 1857/2006/EK rendelet 6. cikkében
meghatározott feltételeknek. Kizárólag a mezőgazdasági épületek
áthelyezésének költségei számolhatók el. Ezek a következők
lehetnek:

– az elhagyni kényszerült üzemépület értékbecslő által megálla-
pított értékének 100 %-a,

– az elhagyni kényszerült épület lebontásának költségei,

– közjegyzői költségek,

– földhivatali költségek,

– szakértői (közvetítői, könyvelői) szolgáltatások (tanácsadás is)
költségei,

– költözési költségek.

Az érintett ágazat(ok): Minden mezőgazdasági üzem (elsőd-
leges termelők), amely az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt
termékek előállításával foglalkozik.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Provincies (Drente, Gelderland, Groningen, Flevoland, Friesland,
Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland,
Zuid Holland, Zuid-Limburg)
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Internetcím:

http://www.regiebureau-pop.nl/nl/info/4/57/provinciale-subsidie-
verordeningen/

Egyéb információk: A „Wet inrichting landelijk gebied (WILG)”
11. cikkének (3) bekezdése alapján az egyes tartományok
közgyűléseinek (tartományi) támogatási rendeleteket kell
hozniuk azon intézkedésekre vonatkozóan, amelyek az
1698/2005/EK rendelet következtében az EMVA-ból való társfi-
nanszírozás kapcsán merülnek fel. A WILG 11. cikkének
(3) bekezdése alapján ezeket a támogatási rendeleteket a mező-
gazdaságért, természetért és élelmiszerminőségért felelős
miniszter hagyja jóvá. Erre csak azután kerülhet sor, hogy az
Európai Bizottság elfogadta a holland vidékfejlesztési programot.
A 2007–2013-as holland vidékfejlesztési program végrehajtására
vonatkozó tartományi támogatási rendeletek egyes részterületeit
ezért még jóvá kell hagynia a mezőgazdaságért, természetért és
élelmiszerminőségért felelős miniszternek.

Támogatás száma: XA 81/07

Tagállam: Hollandia

Régió: —

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Regeling LNV-subsidies
(omschrijving steun: Activiteiten op het gebied van voorlichting
en afzetbevordering).

Jogalap:

– Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 1:20;
artikel 2:1; artikel 2:58, artikel 2:60; artikel 2:61

– Openstellingsbesluit LNV-subsidies.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A támogatás a 2007–2013-as vidékfejlesztési program
133. intézkedési keretére vonatkozó kiegészítő összegből
(0,43 millió EUR) kerül finanszírozásra.

Maximális támogatási intenzitás: A következő költségek
70 %-a:

– élelmiszerminőségi szabályozás tárgyát képező termékek-
ről szóló műszaki és tudományos ismeretek terjesztésének
költsége,

– az élelmiszerminőségi szabályozás tárgyát képező termé-
kekkel kapcsolatos vásárok, kiállítások és hasonló PR-tevé-
kenységek megrendezésének, és az ezeken való részvétel
költségei,

– különböző médiumokban vagy eladási helyeken olyan termé-
kekről szóló reklámok költsége, amelyek élelmiszerminőségi
szabályozás tárgyát képezik.

A végrehajtás időpontja: A „Regeling LNV-subsidies” 2007.
április 1-jén lép hatályba, de ezt a részterületet még nem
nyitották meg.

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

A támogatás célja: A tájékoztatás és promóció támogatásával a
fogyasztók könnyebben felismerik az osztályzott minőségi rend-
szereket (és azok jelentőségét), valamint átgondoltabb vásárlási
döntéseket hoznak.

A támogatás megfelel az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke
(2) bekezdésének d) és e) pontjában, valamint (3) és (4) bekezdé-
sében meghatározott feltételeknek.

Az érintett ágazat(ok): Termelői csoportok.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Nederland

Internetcím: ww.minlnv.nl/loket

Egyéb információk: —

Támogatás száma: XA 82/07

Tagállam: Hollandia

Régió: —

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Regeling LNV-subsidies
(omschrijving steun: Deelname door landbouwers aan voedsel-
kwaliteitsregelingen).

Jogalap:

– Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 1:20,
artikel 2:1; artikel 2:50, artikel 2:52; artikel 2:53; artikel
2:55; artikel 2:56; artikel 2:57

– Openstellingsbesluit LNV-subsidies.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A támogatás a 2007–2013-as vidékfejlesztési program
132. intézkedési keretére vonatkozó kiegészítő összegből
(0,43 millió EUR) kerül finanszírozásra.

Maximális támogatási intenzitás: Az 1857/2006/EK rendelet
14. cikke (2) bekezdésének d) és e) pontja szerint a költségek
100 %-a, legfeljebb 3 000 EUR-ig minden olyan évben,
amelyben a vállalkozás élelmiszerminőségi szabályozásban vesz
részt; a támogatás vállalkozásonként legfeljebb ötéves időtar-
tamra nyújtható.

A végrehajtás időpontja: A „Regeling LNV-subsidies” támoga-
tási szabályozás 2007. április 1-jén lép hatályba. A kifizetésekre
csak a 2007–2013-as vidékfejlesztési program jóváhagyása után
fog sor kerülni.
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A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013. december 31-ig.

A támogatás célja: Minőségi mezőgazdasági termékek előállítá-
sának támogatása a mezőgazdasági termelők minőségbiztosítási
rendszerekben (ebben az esetben biogazdálkodás) való (további)
részvételének ösztönzése által. Azok a fixköltségek számolhatók
el, amelyek az élelmiszerminőségi szabályozásokban való részvé-
telből adódnak, beleértve a részvétellel kapcsolatos ellenőrzések
költségeit is.

A támogatás megfelel az 1857/2006/EK rendelet 14. cikke
(2) bekezdésének bevezető mondatában, d) és e) pontjában, vala-
mint (3)–(6) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

Az érintett ágazat(ok): Minden mezőgazdasági üzem (elsőd-
leges termelők), amely az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt
termékek előállításával foglalkozik.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Nederland

Internetcím: ww.minlnv.nl/loket

Egyéb információk: —

Támogatás száma: XA 83/07

Tagállam: Hollandia

Régió: Provincies (Drente, Gelderland, Groningen, Flevoland,
Friesland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht,
Zeeland, Zuid Holland, Zuid-Limburg)

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Provinciale subsidieve-
rordeningen (omschrijving steun: De infrastructuur voor de
ontwikkeling/aanpassing van landbouw, onderdeel herverkave-
lingsprojecten).

Jogalap:

– Artikel 11, derde lid, Wet inrichting landelijk gebied

– Provinciewet: artikel 105, artikel 145, artikel 158.

Provinciale subsidieverordeningen:

– Drenthe: artikel 3 van de Subsidieverordening Inrichting
Landelijk Gebied

– Gelderland: artikel 2 van de Subsidieregeling vitaal Gelderland
2007

– Groningen: artikel 9 van de Uitvoeringsregeling subsidies
inrichting landelijk gebied 2006

– Flevoland: artikel 2 van de Subsidieregeling inrichting lande-
lijk gebied Flevoland

– Friesland: artikel 2 van de Kadersubsidieverordening Inrich-
ting Landelijk Gebied provincie Fryslân 2007

– Noord-Brabant: artikel 2 van de Subsidieverordening inrich-
ting landelijk Gebied 2007

– Noord-Holland: artikel 3 van de Subsidieverordening inrich-
ting landelijk gebied Noord-Holland 2007

– Overijssel: artikel 6.10 en 8.3 van het Uitvoeringsbesluit
subsidies Overijssel

– Utrecht: artikel 3 van de Subsidieverordening inrichting
landelijk gebied provincie Utrecht 2006

– Zeeland: artikel 2 van de PMJP Subsidieregeling Inrichting
Landelijk Gebied Zeeland

– Zuid-Holland: artikel 7.8 van de Algemene subsidieverorde-
ning Zuid-Holland

– Zuid-Limburg: artikel 2 van de Subsidieverordening inrichting
landelijk gebied Limburg.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A támogatás a 2007–2013-as vidékfejlesztési program
125. intézkedési keretére vonatkozó kiegészítő összegből
(78 millió EUR) kerül finanszírozásra.

Maximális támogatási intenzitás: Az 1857/2006/EK rende-
let 4. cikkének (4) bekezdése és 13. cikke alapján a költségek
40 %-a, kedvezőtlen adottságú területeken a költségek 50 %-a.

Az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke alapján történő támogatás-
nyújtás a következők figyelembevételével történik:

– az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (8) bekezdése,

– az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (9) bekezdése szerinti
maximális támogatási összeg (400 000 EUR vállalkozáson-
ként, három pénzügyi évből álló periódusonként; a kedve-
zőtlen adottságú területeken 500 000 EUR vállalkozásonként,
három pénzügyi évből álló periódusonként).

A végrehajtás időpontja: A kifizetésekre csak a 2007–2013-as
vidékfejlesztési program jóváhagyása után fog sor kerülni.

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

A támogatás célja: A mezőgazdaság parcellaszerkezetének javí-
tása a termelési költségek csökkentése vagy a környezet állapo-
tának megóvása és javítása érdekében.
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Az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke szerinti támogatásnyúj-
tásra vonatkozó információk: a mezőgazdasági üzemek (elsőd-
leges termelők) végrehajtandó beruházásaival kapcsolatos költ-
ségek elszámolhatók, az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének
(4) bekezdése szerint. Az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke
(4) bekezdésének alkalmazási területén belül az elszámolható
költségek közé tartoznak többek között:

– az építészek és mérnökök, valamint tanácsadók díjai, és a
megvalósíthatósági tanulmányokra fordított költségek,

– az újonnan kialakított parcellák művelését előkészítő munká-
latok költségei,

– a parcellák megközelíthetővé tételének költségei – utak létesí-
tése vagy más infrastruktúra kialakítása a mezőgazdasági
üzemekben,

– a mezőgazdasági üzemekben szükséges műszaki intézkedések
költségei az újraparcellázás következtében a környezetet érő
negatív hatások elkerülése érdekében,

– a mezőgazdasági üzemek vízgazdálkodási intézkedésekkel
kapcsolatos beruházásainak költségei, a vízelvezetési munká-
latok kivételével.

A támogatás megfelel az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkében
meghatározott feltételeknek.

Az 1857/2006/EK rendelet 13. cikke szerinti támogatásnyúj-
tásra vonatkozó információk: A támogatás megfelel az
1857/2006/EK rendelet 13. cikkében meghatározott feltételek-
nek. A földbirtokrendezés költségei (jogi költségek és közigazga-
tási díjak) elszámolhatók.

Az érintett ágazat(ok): Minden mezőgazdasági üzem (elsőd-
leges termelők), amely az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt
termékek előállításával foglalkozik.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Provincies (Drente, Gelderland, Groningen, Flevoland, Friesland,
Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland,
Zuid Holland, Zuid-Limburg)

Internetcím:

http://www.regiebureau-pop.nl/nl/info/4/57/provinciale-subsidie-
verordeningen/

Egyéb információk: A „Wet inrichting landelijk gebied (WILG)”
11. cikkének (3) bekezdése alapján az egyes tartományok
közgyűléseinek (tartományi) támogatási rendeleteket kell
hozniuk azon intézkedésekre vonatkozóan, amelyek az
1698/2005/EK rendelet következtében az EMVA-ból való társfi-
nanszírozás kapcsán merülnek fel. A WILG 11. cikkének
(3) bekezdése alapján ezeket a támogatási rendeleteket a mező-
gazdaságért, természetért és élelmiszerminőségért felelős
miniszter hagyja jóvá. Erre csak azután kerülhet sor, hogy az
Európai Bizottság elfogadta a holland vidékfejlesztési programot.
A 2007–2013-as holland vidékfejlesztési program végrehajtására
vonatkozó tartományi támogatási rendeletek egyes részterületeit
ezért még jóvá kell hagynia a mezőgazdaságért, természetért és
élelmiszerminőségért felelős miniszternek.
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