
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

A tagállamok által közölt információ a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek
előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkal-
mazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizott-

sági rendelet alapján nyújtott állami támogatásról

(2007/C 289/11)

Támogatás száma: XA 171/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Kranj település közigazgatási területe

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Vidékfejlesztési prog-
ramok támogatása Kranj település közigazgatási területén a
2007-2013-as tervezési időszakban

Jogalap: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v mestni občini Kranj
(Poglavje II)

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

2007: 67 000 EUR

2008: 68 800 EUR

2009: 70 600 EUR

2010: 72 300 EUR

2011: 74 100 EUR

2012: 76 000 EUR

2013: 77 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

1. A gazdaságokban mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása
céljából végrehajtott beruházás:

– a támogatható költségek 50 %-áig kedvezőtlen helyzetű
térségekben,

– a mezőgazdasági beruházások támogatható költségeinek
40 %-áig egyéb területeken.

A támogatás célja a gazdálkodásban használt tárgyak felújí-
tása, az állattartásra használt épületek fejlesztéséhez szük-
séges felszerelés beszerzése, állandó növénykultúrákba
történő beruházás, a művelt területek és legelők fejlesztése,
valamint a gazdaságok megközelíthetőségének rendezése.

2. A hagyományos épületek megőrzése:

– a nem termelésre használt eszközökbe történő befektetés
támogatható költségeinek 100 %-áig,

– a gazdaságokban termelésre használt eszközökbe történő
befektetés támogatható költségeinek 75 %-áig a kedve-
zőtlen helyzetű térségekben, egyéb területeken 60 %-áig,
amennyiben a beruházás nem jár a termelési potenciál
növekedésével.

3. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás:

a biztosítási díjak állami költségvetésből történő társfinanszí-
rozását az önkormányzati támogatás a termés és a termékek
természeti katasztrófának tekinthető időjárási viszontagságok
elleni, illetve az állatok betegség miatti elhullása elleni bizto-
sításához kapcsolódó támogatható költségek 50 %-ára
egészíti ki.

4. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

– a jogi és adminisztratív költségek 50 %-áig.

5. Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban:

– a mezőgazdasági termelők oktatása és szakképzése, tanács-
adói szolgáltatások, az ismeretek cseréjére szolgáló
fórumok, versenyek, kiállítások és vásárok szervezése,
illetve az azokon való részvétel, a tudományos eredmények
terjesztése, publikációk (úgymint katalógusok és web-
oldalak) közzététele, valamint a betegállományban vagy
szabadságon lévő gazdálkodók helyettesítésére való szol-
gáltatások költségeinek 100 %-áig. A támogatást támoga-
tott szolgáltatások formájában kell nyújtani és nem tartal-
mazhat a termelőknek adott közvetlen pénzkifizetéseket.

A végrehajtás időpontja: 2007. július (illetve az önkormány-
zati rendelet hatálybalépését követően)

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

A támogatás célja: KKV-k támogatása
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Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet cikkeire való hivat-
kozás és a támogatható költségek: A Kranj település közigaz-
gatási területén a vidék megőrzésére, az erdőgazdálkodásra és
vidékfejlesztésre nyújtandó támogatásokról szóló önkormányzati
rendelet tervezetének 2. fejezete tartalmazza azon intézkedé-
seket, amelyek az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgaz-
dasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozá-
soknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról
és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006.
december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358.,
2006.12.16., 3. o.) alábbi cikkei alapján állami támogatásnak
minősülnek:

– 4. cikk: Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás,

– 5. cikk: A hagyományos tájkép és épületek megőrzése,

– 12. cikk: Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás,

– 13. cikk: Birtokrendezéshez nyújtott támogatás,

– 15. cikk: Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban.

Az érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság – Növényi és állati
termékek

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
SLO-4000 Kranj

Internetcím: Olyan internetes címet tüntessen fel, ahol a támo-
gatási program teljes szövege, illetve a támogatási programon
kívüli támogatás nyújtásának kritériumai és feltételei megtalál-
hatók.

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200763&dhid=90619

Egyéb információk: A termények és növényi termés biztosítá-
sához kapcsolódó biztosítási díjak fizetését érintő rendelkezés az
alábbi, természeti csapásoknak tekinthető kedvezőtlen éghajlati
jelenségekre terjed ki: tavaszi fagy, jégeső, villámcsapás, villám-
csapás okozta tűz, vihar és árvíz.

Az önkormányzati rendelet megfelel az 1857/2006/EK rende-
letnek az önkormányzatok által elfogadandó intézkedésekre és
alkalmazandó általános rendelkezésekre (a támogatás odaítélését
megelőző intézkedések, a támogatások halmozása, átláthatósága
és nyomon követése) vonatkozó előírásainak.

Az illetékes hatóság nevében aláírta:

DAMIJAN PERNE
polgármester

Támogatás száma: XA 172/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Laško település közigazgatási területe

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Podpore programom
razvoja kmetijstva podeželja v občini Laško 2007-2013

Jogalap: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Laško za programsko
obdobje 2007-2013 (Poglavje II)

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

2007: 47 800 EUR

2008: 50 000 EUR

2009: 53 500 EUR

2010: 55 000 EUR

2011: 57 000 EUR

2012: 58 500 EUR

2013: 60 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás::

1. Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás:

– a támogatható beruházások 50 %-áig a kedvezőtlen hely-
zetű területeken,

– egyéb régiókban a támogatható beruházások 40 %-áig,

– a támogatható beruházások 60 %-áig a kedvezőtlen hely-
zetű területeken, illetve 50 %-áig egyéb régiókban, a fiatal
mezőgazdasági termelő által a tevékenységének megkez-
dését követő öt éven belül végrehajtott beruházás esetén.

A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek eszközeinek
helyreállításába való beruházás, mezőgazdasági termeléshez
használt berendezések vásárlása, állandó növénykultúrákba
való beruházás, valamint a művelt területek és legelők javí-
tása.

2. A hagyományos tájkép és épületek megőrzése:

– a nem termelési célt szolgáló eszközökbe való beruhá-
zások akár 100 %-a,

– a tényleges költségek 60 %-a, illetve 75 %-a a kedvezőtlen
helyzetű területeken, feltéve hogy a befektetés következ-
tében nem növekszik a gazdaság termelési kapacitása,

– további támogatás nyújtható az épület kulturális örökség
jellegének megőrzéséhez szükséges hagyományos anyagok
felhasználásával járó többletköltségek akár 100 %-áig.

3. Gazdasági épületek közérdekből történő áthelyezése:

– amennyiben a közérdekből történő áthelyezés pusztán
meglévő létesítmények lebontásából, elszállításából és
újbóli felépítéséből áll, a ténylegesen felmerülő költségek
100 %-áig,
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– amennyiben a közérdekből történő áthelyezés folytán
létrejött korszerűbb létesítmények eredményeképpen a
mezőgazdasági termelőnek előnye származik, akkor ez a
mezőgazdasági termelő köteles a szóban forgó létesítmé-
nyek az áthelyezés után megemelkedett értékének legalább
60 %-át, kedvezőtlen helyzetű területeken pedig 50 %-át
visszajuttatni. Amennyiben a kedvezményezett fiatal
mezőgazdasági termelő, e hozzájárulás mértéke legalább
55 %, illetve 45 %,

– amennyiben a közérdekből történő áthelyezés folytán
megnő a termelési kapacitás, a kedvezményezett a növeke-
déssel összefüggő költségek legalább 60 %-át, kedvezőtlen
helyzetű területeken pedig 50 %-át köteles visszajuttatni.
Amennyiben a kedvezményezett fiatal mezőgazdasági
termelő, e hozzájárulás mértéke legalább 55 %, illetve
45 %.

4. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás:

– a termények és a termés biztosítása céljából fizetendő
biztosítási díjakat az önkormányzat 10 %-ig terjedő hozzá-
járulással egészíti ki,

– a biztosítási díjak állami költségvetésből történő társfinan-
szírozását az önkormányzati támogatás az állatok betegség
miatti elhullása elleni biztosításához kapcsolódó támogat-
ható költségek 50 %-ára egészíti ki.

5. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

– a jogi és adminisztratív eljárások során felmerülő költségek
100 %-áig.

6. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

– piackutatási tevékenységekkel, valamint terméktervezéssel
és -kialakítással kapcsolatos költségek 100 %-a, ideértve a
földrajzi jelzések és eredetmegjelölések elismerése vagy a
különleges tulajdonság tanúsítványa iránt a megfelelő
közösségi rendeletekkel összhangban benyújtott kérelem
elkészítéséhez nyújtott támogatást. A támogatást támoga-
tott szolgáltatások formájában kell nyújtani és nem tartal-
mazhat a termelőknek adott közvetlen pénzkifizetéseket.

7. Technikai segítségnyújtás:

– A költségek 100 %-a a következő esetekben: mezőgazda-
sági termelők oktatása és szakképzése, tanácsadási és
helyettesítési szolgáltatások, fórumok, versenyek, kiállí-
tások és vásárok szervezése, valamint kiadványok, kataló-
gusok és weboldalak közzététele. A támogatást támogatott
szolgáltatások formájában kell nyújtani és nem tartal-
mazhat a termelőknek adott közvetlen pénzkifizetéseket.

Végrehajtás időpontja: 2007. június (vagy az önkormányzati
rendelet hatálybalépésének dátuma)

A támogatási program időtartama: 2013. december 31-ig

A támogatás célja: KKV-k támogatása

Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet vonatkozó cikke és a
támogatható kiadások: Laško településen a megőrzéshez, illetve
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési programokhoz nyújtott
állami támogatásokról szóló önkormányzati rendelet II. fejezete
tartalmazza azon intézkedéseket, amelyek a Szerződés 87. és
88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó
kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra
történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról
szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet
(HL L 358., 2006.12.16., 3. o.) alábbi cikkei alapján állami
támogatásnak minősülnek:

– 4. cikk: Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás,

– 5. cikk: A hagyományos tájkép és épületek megőrzése,

– 6. cikk: Gazdasági épületek közérdekből történő áthelyezése,

– 12. cikk: Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás,

– 13. cikk: Birtokrendezéshez nyújtott támogatás,

– 14. cikk: Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását
ösztönző támogatás,

– 15. cikke: Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban.

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság – növénytermesztés és állat-
tenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Občina Laško
Mestna ulica 2
SLO-3270 Laško

Internetcím: Olyan internetes címet tüntessen fel, ahol a támo-
gatási program teljes szövege, illetve a támogatási programon
kívüli támogatás nyújtásának kritériumai és feltételei megtalál-
hatók.

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200762&dhid=90569

Egyéb információ: A termények és a termés biztosítása céljából
fizetendő biztosítási díjakra vonatkozó intézkedés a következő,
természeti csapáshoz hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelensé-
gekre terjed ki: tavaszi fagy, jégeső, villámcsapás, villámcsapás
okozta tűz, vihar, áradás.

Az önkormányzati rendelet megfelel az 1857/2006/EK rende-
letnek az önkormányzatok által elfogadandó intézkedésekre és
végrehajtandó általános rendelkezésekre (a támogatás odaítélését
megelőző intézkedések, a támogatások halmozása, a támoga-
tások átláthatósága és nyomon követése) vonatkozó előírásainak.

Az illetékes személy aláírása:

Sandra BARACHINI
a helyi önkormányzat vezetője
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Támogatás száma: XA 173/07

Tagállam: Szlovénia

Régió: Idrija és Logatec különlegesen ellenőrzött területei. A
program célja a közönséges cserebogár terjedésének megakadá-
lyozása, illetve irtása.

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

Jogalap: Predlog Uredbe o izvedbi ukrepov za preprečevanje
širjenja in zatiranje množičnega izbruha majskega hrošča nave-
zava: Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št.
23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 40/07)

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

Év 4275. sz. költségvetési tétel összesen

2007 130 000 EUR

2008 270 000 EUR

2009 140 000 EUR

Összesen 540 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás: A bruttó állami támogatás
elérheti a támogatott szolgáltatások (pl. a cserebogár-populáció
ellenőrzése és nyomonkövetése) költségeinek 100 %-át.

A cserebogár terjedésének megakadályozására, illetve kiirtiására
irányuló programmal összhangban az ellenőrzési intézkedések
költségei közé az alábbiak tartoznak:

– biológiai készítméynek beszerzése,

– egészségügyi ellenőrzések,

– tesztek, illetve a cserebogárhelyzet ellenőrzésére irányuló
egyéb intézkedések.

Végrehajtás időpontja: 2007. augusztus 1.

A támogatási program időtartama: Az az időpont [év,
hónap], ameddig a program alapján támogatás nyújtható: 2007.
augusztus 1.-2009. június 30.

A támogatás célja:

– KKV-k támogatása,

– kártevők, nevezetesen a cserebogár terjedésének megakadályo-
zása és irtása.

Ezen támogatási program összhangban van a Szerződés 87. és
88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó
kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra

történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról
szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet
(HL L 358., 2006.12.16., 3. o.) 10. cikkének (1) bekezdésével.

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság – mezőgazdasági termelés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
Fitosanitarna uprava RS
Einspielerjeva 6
SLO-1000 Ljubljana

Internetcím: Olyan internetes címet tüntessen fel, ahol a támo-
gatási program teljes szövege, illetve a támogatási programon
kívüli támogatás nyújtásának kritériumai és feltételei megtalál-
hatók.

http://www.furs.si/law/slo/zvr/Index_predpisi.asp

Dátum: 2007. július 11.

Az illetékes személy aláírása:

Katarina GROZNIK
igazgató

Támogatás száma: XA 188/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Žalec település közigazgatási területe

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Žalec za programsko
obdobje 2007-2013

Jogalap: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Žalec za programsko
obdobje 2007-2013

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

2007: 160 974 EUR

2008: 160 974 EUR

2009: 160 974 EUR

2010: 170 000 EUR

2011: 170 000 EUR

2012: 175 000 EUR

2013: 175 000 EUR
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Maximális támogatási intenzitás:

1. Az elsődleges előállítással foglalkozó mezőgazdasági üzemekben
végrehajtott beruházás:

– a támogatható beruházások 50 %-a a kedvezőtlen helyzetű
területeken,

– egyéb régiókban a támogatható beruházások 40 %-a,

– a fiatal mezőgazdasági termelő által a tevékenységének
megkezdését követő öt éven belül végrehajtott beruházás
esetén a támogatható beruházások 60 %-a a kedvezőtlen
helyzetű területeken és illetve 50 %-a egyéb régiókban.

A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek eszközeinek
helyreállításába való beruházás, mezőgazdasági termeléshez
használt berendezések vásárlása, állandó növénykultúrákba
való beruházás, valamint a művelt területek és legelők javí-
tása.

2. A hagyományos tájkép és épületek megőrzése:

– a nem termelési célt szolgáló eszközökbe való beruhá-
zások akár 100 %-a,

– a tényleges költségek 60 %-a, illetve a kedvezőtlen hely-
zetű területeken 75 %-a, feltéve hogy a befektetés követ-
keztében nem növekszik a gazdaság termelési kapacitása,

– további támogatás nyújtható az épület kulturális örökség
jellegének megőrzéséhez szükséges hagyományos anyagok
felhasználásával járó többletköltségek 100 %-áig.

3. Gazdasági épületek közérdekből történő áthelyezése:

– amennyiben a közérdekből történő áthelyezés pusztán
meglévő létesítmények lebontásából, elszállításából és
újbóli felépítéséből áll, a ténylegesen felmerülő költségek
100 %-áig,

– amennyiben a közérdekből történő áthelyezés folytán
létrejött korszerűbb létesítmények eredményeképpen a
mezőgazdasági termelőnek előnye származik, akkor ez a
mezőgazdasági termelő köteles a szóban forgó létesítmé-
nyek az áthelyezés után megemelkedett értékének legalább
60 %-át, kedvezőtlen helyzetű területeken pedig 50 %-át
visszajuttatni. Amennyiben a kedvezményezett fiatal
mezőgazdasági termelő, e hozzájárulás mértéke legalább
55 %, illetve 45 %,

– amennyiben a közérdekből történő áthelyezés folytán
megnő a termelési kapacitás, a kedvezményezett a növeke-
déssel összefüggő költségek legalább 60 %-át, kedvezőtlen
helyzetű területeken pedig 50 %-át köteles visszajuttatni.
Amennyiben a kedvezményezett fiatal mezőgazdasági
termelő, e hozzájárulás mértéke legalább 55 %, illetve
45 %.

4. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás:

– a biztosítási díjak állami költségvetésből történő társfinan-
szírozását az önkormányzati támogatás a termés és a
termékek biztosításához, illetve az állatok betegség miatti
elhullása elleni biztosításához kapcsolódó támogatható
költségek 50 %-ára egészíti ki.

5. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

– a ténylegesen felmerülő költségek 100 %-áig.

6. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

a támogatás a felmerült költségek 100 %-áig terjedhet támo-
gatott szolgáltatások formájában, és nem tartalmazhat a
termelőknek adott közvetlen pénzkifizetéseket.

7. Technikai segítségnyújtás:

– a költségek 100 %-a a következő esetekben: mezőgazda-
sági termelők oktatása és szakképzése, harmadik felek által
nyújtott tanácsadási szolgáltatások, fórumok, versenyek,
kiállítások és vásárok szervezése, valamint kiadványok,
katalógusok és weboldalak közzététele. A támogatást
támogatott szolgáltatások formájában kell nyújtani, és nem
tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen pénzkifizeté-
seket.

Végrehajtás időpontja: 2007. július (vagy az önkormányzati
rendelet hatálybalépésének dátuma)

A támogatási program időtartama: 2013. december 31-ig

A támogatás célja: KKV-k támogatása

Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet vonatkozó cikkei és a
támogatható kiadások: Žalec településen a megőrzéshez, a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési programokhoz nyújtott állami
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet II. fejezete tartal-
mazza azon intézkedéseket, amelyek a Szerződés 87. és
88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó
kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra
történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról
szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet
(HL L 358., 2006.12.16., 3. o.) alábbi cikkei alapján állami
támogatásnak minősülnek:

– 4. cikk: Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás,

– 5. cikk: A hagyományos tájkép és épületek megőrzése,

– 6. cikk: Gazdasági épületek közérdekből történő áthelyezése,

– 12. cikk: Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás,

– 13. cikk: Birtokrendezéshez nyújtott támogatás,

– 14. cikk: Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását
ösztönző támogatás,

– 15. cikk: Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban.
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Érintett ágazat(ok): Növénytermesztés és állattenyésztés

– A támogatás növénytermesztés és állattenyésztés céljára
adható, a melegvérű lovak, szárnyasok és nyulak tenyészté-
sének kivételével. Kedvezőtlen helyzetű térségekben támogatás
nyújtható kiskérődzők tenyésztéséhez.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Občina Žalec
Ulica Savinjske čete 5
SLO-3310 Žalec

Internetcím:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200766&dhid=90878

Egyéb információ: A termények és a termés biztosítása céljából
fizetendő biztosítási díjakra vonatkozó intézkedés a következő,
természeti csapáshoz hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelensé-
gekre terjed ki: tavaszi fagy, jégeső, villámcsapás, villámcsapás
okozta tűz, vihar, áradás.

Az önkormányzati rendelet megfelel az 1857/2006/EK rende-
letnek az önkormányzatok által elfogadandó intézkedésekre és
végrehajtandó általános rendelkezésekre (a támogatás odaítélését
megelőző intézkedések, a támogatások halmozása, a támoga-
tások átláthatósága és nyomon követése) vonatkozó előírásainak.

Az illetékes személy aláírása:

Lojze POSEDEL
Žalec település polgármestere

Támogatás száma: XA 189/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Lenart település közigazgatási területe

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Podpora programa
pomoči razvoja podeželja v občini Lenart 2007-2013

Jogalap: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe
kmetijstva v občini Lenart (Poglavje II)

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

2007: 83 500 EUR

2008: 83 600 EUR

2009: 83 700 EUR

2010: 83 800 EUR

2011: 83 900 EUR

2012: 84 000 EUR

2013: 84 100 EUR

Maximális támogatási intenzitás:

1. Az elsődleges előállítással foglalkozó mezőgazdasági üzemekben
végrehajtott beruházás:

– a támogatható beruházások 50 %-a a kedvezőtlen helyzetű
területeken,

– egyéb régiókban a támogatható beruházás 40 %-a.

A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek jellemzőinek
helyreállításába való beruházás, mezőgazdasági termeléshez
használt berendezések vásárlása, állandó növénykultúrákba és
legelőkbe való beruházás.

2. A hagyományos épületek megőrzése:

– a gazdaságok területén található, nem termelési célt szol-
gáló kulturális örökségek megőrzésére irányuló beruhá-
zások 100 %-a,

– a támogatható kiadások 75 %-a a kedvezőtlen helyzetű
területeken vagy az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke
a) pontja i., ii. és iii. alpontjában említett területen –

amelyeket a tagállamok az említett rendelet 50. és
94. cikkével összhangban jelöltek ki, feltéve hogy a befek-
tetés következtében nem növekszik a gazdaság termelési
kapacitása.

3. Biztosítási díj fizetése:

– a biztosítási díjak állami költségvetésből történő társfinan-
szírozását az önkormányzati támogatás a termés és a
termékek természeti katasztrófának tekinthető időjárási
viszontagságok elleni, illetve az állatok betegség miatti
elhullása elleni biztosításához kapcsolódó támogatható
költségek 50 %-ára egészíti ki.

4. Birtokrendezés:

– a jogi és adminisztratív eljárások során ténylegesen felme-
rülő költségek 100 %-a.

5. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

– piackutatási tevékenységekkel, valamint terméktervezéssel
és -kialakítással kapcsolatos költségek 100 %-a, ideértve a
földrajzi jelzések és eredetmegjelölések elismerése vagy a
különleges tulajdonság tanúsítványa iránt a megfelelő
közösségi rendeletekkel összhangban benyújtott kérelem
elkészítéséhez nyújtott támogatás. A támogatást támoga-
tott szolgáltatások formájában kell nyújtani és nem tartal-
mazhat a termelőknek adott közvetlen kifizetéseket.
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6. Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban:

– a költségek 100 %-a a következő esetekben: mezőgazda-
sági termelők oktatása és szakképzése, tanácsadási szolgál-
tatások, fórumok, versenyek, kiállítások és vásárok szerve-
zése, valamint kiadványok, katalógusok és weboldalak
közzététele. A támogatást támogatott szolgáltatások
formájában kell nyújtani és nem tartalmazhat a terme-
lőknek adott közvetlen kifizetéseket.

Végrehajtás időpontja: 2007. július (vagy az önkormányzati
rendelet hatálybalépésének dátuma)

A támogatási program időtartama: 2013. december 31-ig

A támogatás célja: KKV-k támogatása

Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet vonatkozó cikke és a
támogatható kiadások: Lenart településen a vidékfejlesztési
programokhoz nyújtott állami támogatásokról szóló önkor-
mányzati rendelet II. fejezete tartalmazza azon intézkedéseket,
amelyek a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági
termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak
nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a
70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i
1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358., 2006.12.16.,
3. o.) alábbi cikkei alapján állami támogatásnak minősülnek:

– 4. cikke: Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás,

– 5. cikke: A hagyományos tájkép és épületek megőrzése,

– 12. cikke: Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás,

– 13. cikke: Birtokrendezéshez nyújtott támogatás,

– 14. cikke: Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását
ösztönző támogatás,

– 15. cikke: Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban.

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság: szántóföldi termelés és
állattenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: Občina Lenart,
Trg Osvoboditve 7, Lenart

Internetcím:

http://www.izit.si/muv/index.php?action=showIzdaja&year=2007
&izdajaID=416

Egyéb információ: A termények és a termés biztosítása céljából
fizetendő biztosítási díjakra vonatkozó intézkedés a következő,
természeti csapáshoz hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelensé-
gekre terjed ki: tavaszi fagy, jégeső, villámcsapás, villámcsapás
okozta tűz, vihar, áradás.

Az önkormányzati rendelet megfelel az 1857/2006/EK rende-
letnek az önkormányzatok által elfogadandó intézkedésekre és
végrehajtandó általános rendelkezésekre (a támogatás odaítélését
megelőző intézkedések, a támogatások halmozása, a támoga-
tások átláthatósága és nyomon követése) vonatkozó előírásainak.
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