
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 300/09)

Támogatás száma: XA 13/07

Tagállam: Hollandia

Régió: Provincie Limburg

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Universiteit Wageningen
(WUR) en indirect steun in natura (adviestraject) ten gunste van
40 ondernemingen in de primaire landbouwsector

Jogalap: Algemene Wet Bestuursrecht titel 4.2 Subsidies, Alge-
mene Subsidieverordening 2004 (van de Provincie Limburg) en
de Nadere subsidieregels voor de bevordering van de economi-
sche ontwikkeling (van de Provincie Limburg)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 100 000 EUR összegű egyszeri támogatás a WUR
számára (a teljes költség [592 000 EUR] 16,89 %-a)

Maximális támogatási intenzitás: 100 %

A végrehajtás időpontja: A Gedeputeerde Staten van Limburg
(Limburg tartományi kormánya) által 2007. január 30-án hozott
határozat elfogadását követő 20 nap letelte után

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A projekt 2008. február 1-jéig tart. A támogatás nyújtá-
sára a projekt befejezése után legfeljebb 6 hónapig, azaz 2008.
augusztus 1-jéig kerülhet sor

A támogatás célja: Az elsődleges mezőgazdasági termékek
előállításával foglalkozó mezőgazdasági ágazatban a gyakorlati
képzés nyújtásának elősegítése. A másodlagos célkitűzés a
szakértelem megszerzésére irányuló oktatás bevezetése. A WUR
számára nyújtott támogatás a képzéssel foglalkozó vállalkozások
szakértői által tartott 10 napos oktatás megrendezését teszi lehe-
tővé, valamint azt, hogy üzleti tervet dolgozzanak ki, és értéke-
lést végezzenek el.

Az érintett ágazat(ok): Elsődleges mezőgazdaság, különösen
az intenzív állattenyésztés és a kertészet.

A mentességet biztosító rendelet 15. cikkét alkalmazzák.

A támogatható költségek 592 000 EUR-t tesznek ki.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Provincie Limburg
Limburglaan 10
6229 GA Maastricht
Nederland

Internetcím: www.limburg.nl; válassza ki „zoek in limburg”,
majd írja be: „bevordering van de economische ontwikkeling”

Egyéb információ: Nem alkalmazható

Támogatás száma: XA 194/07

Tagállam: Litván Köztársaság

Régió: —

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Valstybės parama gyvuli-
ninkystės sektoriui (Schemos Nr. XA 64/07)

Jogalap:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio
13 d. įsakymas Nr. 3D-162 „Dėl paramos teikimo už šalutinių
gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir
sunaikinimą taisyklių patvirtinimo ir žemės ūkio ministro
2006 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 3D-217 bei žemės ūkio
ministro 2006 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3D-385 pripažinimo
netekusiais galios“

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio
13 d. įsakymas Nr. 3D-346 „Dėl paramos teikimo už šalutinių
gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir
sunaikinimą taisyklių patvirtinimo ir žemės ūkio ministro
2006 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 3D-217 bei žemės ūkio
ministro 2006 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3D-385 pripažinimo
netekusiais galios“
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A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 10 000 000 LTL, azaz 2 898 550 EUR a hivatalos
árfolyamon

A támogatás maximális intenzitása: Az elhullott állomány
eltávolítási és megsemmisítési költségeinek 100 %-áig, ameny-
nyiben az elhullott állomány TSE-vizsgálata kötelező.

Az elhullott állomány eltávolítási költségeinek 100 %-áig.

Az elhullott állomány megsemmisítési költségeinek 75 %-áig.

A végrehajtás időpontja: 2007. augusztus 1.

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

A támogatás célja: Kis- és középvállalkozások támogatása.

Támogatás az állattenyésztéssel foglalkozó vállalkozások és a
mezőgazdasági termelők számára az elhullott állomány ellen-
őrzésére és biztonságos eltávolítására irányuló összehangolt
program biztosítása érdekében.

Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 16. cikke alkalmazandó.

Támogatható kiadások:

1. Az elhullott állomány eltávolítási és megsemmisítési költ-
ségei, amennyiben kötelező elvégezni az elhullott állomány
TSE-vizsgálatát.

2. Az elhullott állomány eltávolítási és megsemmisítési költ-
ségei, amennyiben nincs szükség az elhullott állomány
TSE-vizsgálatára.

Az érintett ágazat(ok): Mezőgazdasági termékek elsődleges
előállításával foglalkozó vállalkozások

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)
LT-01103 Vilnius

Internetcím:

http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=
3409&langparam=LT

http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=
3409&langparam=LT

Egyéb információk: A nem emberi fogyasztásra szánt állati
melléktermékek eltávolítására és megsemmisítésére irányuló
állami támogatásokról szóló új szabályok 2007. május 1-jei
hatálybalépését követően egyértelművé vált, hogy bizonyos
módosításokra van szükség, legfőképpen az állati mellék-
termékek feldolgozását végző vállalkozásoknak folyósított tárgy-
havi előlegek tekintetében.

Az új támogatási program esetében ugyanis jelentősen több időt
vesz igénybe az állati melléktermékek feldolgozását végző vállal-
kozások által benyújtott adatok ellenőrzése, ezért az állati
termékek eltávolításával és megsemmisítésével járó kiadásokat
ellensúlyozó állami támogatáshoz csak a költségek felmerülé-
sétől számított 40–45 naptári nap után juthatnak hozzá a
kedvezményezettek.

Mivel a vállalkozások saját forrásaikból csak pénzügyi nehéz-
ségek árán tudják elvégezni az állati melléktermékek eltávolítását
és megsemmisítését, a szabályok módot nyújtanak tárgyhavi
előleg folyósítására az állati melléktermékeket feldolgozó vállal-
kozások számára.

Támogatás száma: XA 195/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Območje Mestne občine Ptuj

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Dodeljevanje državnih in
drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja
mestne občine Ptuj 2007-2013

Jogalap: Pravilnik o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter
ukrepov za programe razvoja podeželja v mestni občini Ptuj

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

2007: 26 357 EUR

2008: 26 910 EUR

2009: 27 475 EUR

2010: 28 053 EUR

2011: 28 642 EUR

2012: 29 243 EUR

2013: 29 857 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

1. Az elsődleges előállítással foglalkozó üzemekben végrehajtott
beruházás:

– kedvezőtlen helyzetű térségekben a támogatható beruházás
50 %-a,

– egyéb régiókban a támogatható beruházás 40 %-a,

– fiatal mezőgazdasági termelőknél a tevékenység megkez-
dését követő öt éven belül végrehajtott beruházások esetén
a támogatás megengedett legnagyobb mértéke 60 %
kedvezőtlen helyzetű térségekben, és 50 % egyéb
régiókban.

A program a gazdasági épületek felújítását, a mezőgazdasági
termelőeszközök beszerzését, az állandó növénykultúrák
fenntartását, valamint a mezőgazdasági művelésű földterü-
letek és a legelők minőségének javítását szolgáló beruházá-
sokat támogatja.

2. A hagyományos tájkép és épületek megőrzése:

– a gazdaságokban található termelési eszközök (pl. gazda-
sági épületek) hagyományos jellegének megőrzésére
irányuló beruházások a támogatható költségek 60 %-áig,
illetve kedvezőtlen helyzetű térségek esetében 75 %-áig,
feltéve, hogy a beruházás nem a gazdaság termelési kapaci-
tásának növelését szolgálja,
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– a gazdaság nem termelési célú eszközeinek (pl. régészeti
vagy történelmi jellegzetességek) megőrzésére irányuló
beruházások a támogatható költségek 100 %-áig,

– kiegészítő támogatás az épületek hagyományos arculatának
megőrzése érdekében felhasznált hagyományos anyagok
többletköltségének 100 %-áig.

3. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás:

– a mezőgazdasági termelés ágazatában a tárgyévben fizetett
biztosítási díjak társfinanszírozásáról szóló szlovén
kormányrendelet értelmében az önkormányzat a támoga-
tást a termés és a termékek biztosításához, illetve az állat-
betegségek esetére kötött biztosításhoz kapcsolódó támo-
gatható költségek 50 %-ára egészíti ki.

4. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

– a jogi és közigazgatási eljárások során felmerült támogat-
ható költségek 100 %-áig, beleértve a felülvizsgálati
díjakat.

5. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző
támogatás:

– támogatott szolgáltatások formájában nyújtott támogatás a
termelőknek költségeik 100 %-áig, a közvetlen kifizetések
kivételével.

6. Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban:

– a mezőgazdasági termelők oktatásával és képzésével,
betegség esetén és szabadság idejére helyettesítésével kap-
csolatos költségek, valamint a szaktanácsadással, fórumok
szervezésével, pályázatokkal, kiállításokkal, vásárokkal,
kiadványokkal, katalógusokkal és honlapokkal járó
kiadások 100 %-áig. A támogatást támogatott szolgálta-
tások formájában kell nyújtani a termelőknek, közvetlen
kifizetések nem adhatók.

7. Gazdasági épületek közérdekből történő áthelyezése:

– támogatás a ténylegesen felmerülő költségek 100 %-áig,
amennyiben az áthelyezés pusztán a meglévő épületek
lebontásával, elszállításával és újraépítésével jár,

– amennyiben az áthelyezés nyomán a mezőgazdasági
termelő korszerűbb létesítményhez jut, az értéknövekedés
legalább 60 %-ában, illetve kedvezőtlen helyzetű térsé-
gekben legalább 50 %-ában hozzá kell járulnia a költsé-
gekhez. Fiatal mezőgazdasági termelők esetén a hozzájá-
rulás mértéke 55 %, illetve kedvezőtlen helyzetű térsé-
gekben 45 %,

– amennyiben az áthelyezés a termelőkapacitás növekedését
eredményezi, a kedvezményezettnek a növekedés
60 %-ával, illetve kedvezőtlen helyzetű térségekben
50 %-ával egyenlő mértékben kell hozzájárulnia a költsé-
gekhez, ugyanez fiatal mezőgazdasági termelők esetén
55 %, illetve 45 %.

A végrehajtás időpontja: 2007. augusztus (vagy a szabályok
hatálybalépésének időpontja)

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

A támogatás célja: Kis- és középvállalkozások támogatása

Hivatkozás az 1857/2006/EK bizottsági rendelet cikkeire és
a támogatható költségek: Ptuj település közigazgatási területén
a 2007-2013-as tervezési időszakra szóló vidékfejlesztési prog-
ramok megvalósítását előmozdító állami és egyéb támogatá-
sokkal és intézkedésekkel kapcsolatos szabályzattervezet
II. fejezete olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek az EK-Szer-
ződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállítá-
sával 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.

Az érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság: földművelés és állat-
tenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: Mestna občina
Ptuj, Mestni trg 1, SLO-2250 Ptuj

Internetcím: Tüntesse fel azt az internetes címet, ahol a támo-
gatási program teljes szövege, illetve a támogatási programon
kívüli egyedi támogatás odaítélésének kritériumai és feltételei
megtalálhatók.

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumen-
ta.aspx?SectionID=44ac4dc2-c7bb-440b-a127-f75db8c4cc65

Egyéb információk: A termés és a termékek biztosításhoz
kapcsolódó biztosítási díjak fizetését érintő rendelkezés kiterjed
az alábbi kedvezőtlen időjárási körülményekre is, amelyek
természeti csapásoknak tekinthetők: tavaszi fagyok, jégverés,
villámcsapás, villámcsapás okozta tűz, vihar és árvíz.

A település szabályai megfelelnek azoknak a követelményeknek,
amelyeket – a települések végrehajtási intézkedéseire vonatko-
zóan – az 1857/2006/EK bizottsági rendelet általános rendelke-
zései (a támogatás odaítélését megelőző lépések, támogatáshal-
mozás, átláthatóság és ellenőrzés) állapítanak meg.

Az illetékes hatóság nevében aláírta:

Klavdija PETEK
gazdasági osztályvezető
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