
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 304/13)

Támogatás száma: XA 167/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Območje občine Sevnice

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: „Finančna sredstva za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Sevnica“

Jogalap: Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Sevnica programsko obdobje
2007-2013 (Poglavje II.)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:
2007: 138 500 EUR

2008: 194 000 EUR

2009: 194 000 EUR

2010: 194 000 EUR

2011: 194 000 EUR

2012: 194 000 EUR

2013: 194 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása:
1. Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás:

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

– a támogatható költségek 40 %-a egyéb területeken,

– fiatal mezőgazdasági termelő által a tevékenységének
megkezdését követő öt éven belül végrehajtott beruházásra
nyújtott támogatás esetén a nyújtható támogatás mértéke a
kedvezőtlen helyzetű térségekben a támogatható költségek
60 %-a, egyéb területeken azok 50 %-a.

A támogatás célja a gazdálkodásban használt tárgyak felújí-
tása, a mezőgazdasági termeléshez szükséges felszerelés
beszerzése, állandó növénykultúrákba való beruházás, vala-
mint a legelők javítása.

2. A hagyományos tájkép és épületek megőrzése:

– a nem termelésre használt eszközök tényleges költségeinek
100 %-áig,

– a mezőgazdasági termelőeszközök tényleges költségeinek
75 %-áig kedvezőtlen helyzetű térségekben, illetve
60 %-áig egyéb területeken (gazdasági épületek: magtárak,

szénaszárító állványok, méhkaptárak, malmok, fűrész-
malmok), amennyiben a beruházás nem jár a termelési
potenciál növekedésével,

– további támogatás nyújtható max. 100 % erejéig az
épületek kulturális örökséget képviselő részeinek karban-
tartásához használt eredeti alapanyagokból származó járu-
lékos költségek fedezésére.

3. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás:

– 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. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

– a jogi és adminisztratív eljárások során keletkezett támo-
gatható költségek 100 %-áig.

5. Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban:

– a támogatás a költségek 100 %-áig nyújtható támogatott
szolgáltatások formájában (és nem tartalmazhat a terme-
lőknek adott közvetlen pénzkifizetéseket) a mezőgazdasági
termelők oktatása és szakképzése, tanácsadói szolgálta-
tások, fórumok, versenyek, kiállítások és vásárok szerve-
zése, publikációk, katalógusok és weboldalak közzététele,
valamint tudományos eredmények terjesztése céljából.

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

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

A támogatás célja: KKV-k támogatása

Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet cikkeire való hivat-
kozás és a támogatható költségek: A mezőgazdaság és a
vidékfejlesztés Sevnica helységben a 2007–2013 időszakban
való fenntartásáról és serkentéséről szóló önkormányzati rende-
let tervezetének 2. fejezete tartalmazza azon intézkedéseket,
amelyek az EK-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,
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– 12. cikk: Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás,

– 13. cikk: Birtokrendezéshez nyújtott támogatás,

– 15. cikk: Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban.

Az érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság – Növénytermesztés és
állattenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Občina Sevnica
Glavni trg 19 a
SLO-8290 Sevnica

Internetcím:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200757&dhid=90254

Egyéb információk: A termények és növényi termékek biztosí-
tásához kapcsolódó biztosítási díjak fizetését érintő rendelkezés
az alábbi, természeti csapásoknak tekinthető kedvezőtlen idő-
járási körülményekre terjed ki: tavaszi fagy, jégeső, villámcsapás,
villámcsapás okozta tűz, vihar és árvíz.

Az önkormányzati rendelet megfelel az 1857/2006/EK bizott-
sági rendeletnek az önkormányzatok által elfogadandó intézke-
désekre és végrehajtandó általános rendelkezésekre (a támogatás
odaítélését megelőző eljárás, a támogatások halmozása, a támo-
gatások átláthatósága és nyomon követése) vonatkozó elő-
írásainak.

Támogatás száma: XA 168/07

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország (Egyesült
Királyság)

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: National Fallen Stock
Scheme

Jogalap: A program jogszabályban nem szabályozott

A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonat-
kozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló
1774/2002/EK rendelet előírja a tagállamok számára, hogy
biztosítsanak megfelelő intézkedéseket az állati melléktermék-
eknek a rendelettel összhangban történő ártalmatlanítására
vonatkozóan.

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

2007. november 22. és 2008. március 31.
között:

1,41 millió GBP

2008. április 1. és 2008. november 21.
között:

1,94 millió GBP

Összesen: 3,35 millió GBP

A támogatás maximális intenzitása:
– Az 1857/2006/EK rendelet 16. cikke d) pontjával össz-

hangban a támogatás intenzitása a szállítási költségek 100 %-
a is lehet, amennyiben az elhullott állatok tetemének begyűj-
tését a vállalkozásoktól egy jóváhagyott vállalkozó végzi el.

– Az 1857/2006/EK rendelet 16. cikke d) pontjával össz-
hangban a támogatás intenzitása az ártalmatlanítási költségek
maximum 75 %-a lehet, amennyiben a tetemek feldolgozását
vagy elégetését jóváhagyott vállalkozó végzi el.

A végrehajtás időpontja: 2007. november 22.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A hosszabbítás 2007. november 22-én kezdődik. A
támogatási program 2008. november 21-én zárul le. A pályá-
zatok benyújtásának határideje: 2008. november 21.

A támogatás célja: Államilag támogatott önkéntes csatlakozási
rendszer létrehozása az elhullott állatállomány összegyűjtésére
és ártalmatlanítására az 1774/2002/EK rendelettel összhangban

Érintett ágazat(ok): A program minden állattenyésztő vállalko-
zásra vonatkozik

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

A programért felelős hatósági szerv:

Department for Environment, Food and Rural Affairs
Food and Farming Group
Area 707, 1A Page Street
London SW1P 4PQ
United Kingdom

A támogatási programot működtető szervezet:

The National Fallen Stock Company Ltd
Stuart House
City Road
Peterborough PE1 1QF
United Kingdom

Internetes cím: http://www.nfsco.co.uk/

Másik lehetőségként megtekinthető az Egyesült Királyság
mezőgazdasági állami támogatásokról szóló központi
honlapja az alábbi címen

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

Egyéb információ:

A támogathatósággal és a program szabályaival kapcsolatos
további információ a fenti internetes címeken érhető el.

A Department for Environment, Food and Rural Affairs (az
Egyesült Királyság illetékes hatósága) nevében aláírással és kelte-
zéssel ellátta

Neil Marr
Area 8D, 9 Millbank
C/o Nobel House
17 Smith Square
Westminster
London SW1P 3JR
United Kingdom
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Támogatás száma: XA 169/07

Tagállam: Olaszország

Régió: Regione Marche

A támogatási program megnevezése: Legge 1329/65 —

agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine uten-
sili o di produzione

Jogalap: Deliberazione di giunta regionale n. 404 del 7.5.2007

A program keretében tervezett éves kiadás: 2 000 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás: Kamattámogatás gyári új
szerszámgépek vagy gyártóberendezések beszerzéséhez, pótló
beruházások kivételével.

A finanszírozás összege azon referencia-kamatláb 100 %-a,
amelyet a termelői tevékenységek miniszterének rendelete állapít
meg és tart naprakészen (a 123/98. sz. törvényerejű rendelet
2. cikkének 2. pontja szerint), és amely azon a napon érvényes,
amelyen a kérelem beérkezett a Mediocredito Centraléhoz
(MCC), amely Marche tartomány részéről a programot kezeli.

A támogatás bruttó intenzitása nem haladhatja meg a támogat-
ható beruházások 40 %-át, vagy a támogatható beruházások
50 %-át kedvezőtlen adottságú térségek vagy az 1698/2005/EK
rendelet 36. cikke a) pontjának i., ii. és iii. alpontjában említett
térségek esetében, amelyeket a tagállamok az említett rendelet
50. és 94. cikkével összhangban jelöltek ki.

Az egyedi vállalkozásnak nyújtott legmagasabb támogatás nem
haladhatja meg a 400 000 EUR-t három pénzügyi évből álló
bármely periódus során, vagy az 500 000 EUR-t, ha a vállal-
kozás kedvezőtlen adottságú térségben vagy az 1698/2005/EK
rendelet 36. cikke a) pontjának i., ii. és iii. alpontjában említett
térségben található, amelyeket a tagállamok az említett rendelet
50. és 94. cikkével összhangban jelöltek ki.

Végrehajtás időpontja: 2007. június 1.; az első támogatásra
azonban mindenképpen az után kerül sor, hogy a Bizottság
közölte az általa kiadott azonosítószámot, miután megkapta az
összefoglaló információt.

A támogatási program időtartama: 2008. június 30.

A támogatás célja: A beruházások megkönnyítése a következő
célkitűzések elérése érdekében: a termelési költségek csökken-
tése, az előállítás javulása és átcsoportosítása, minőségjavítás, a
természeti környezet megóvása és minőségének javítása, vagy a
higiéniai körülmények vagy az állatjóllét színvonalának javítása,
amint azt az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése
megállapítja.

Hivatkozás az 1857/2006/EK rendeletre: 4. cikk

Nem támogathatók a fölös kapacitás vagy a felvevő piacok
hiánya miatt a támogatásból kizárt termékekre irányuló beruhá-
zások; nem támogatható „pótló beruházás”, vagyis olyan
beruházás, amely egy új és korszerű géppel egyszerűen lecseréli
a meglévő gépet, vagy annak részeit, anélkül, hogy legalább
25 %-kal növelné a termelési kapacitást vagy alapvetően megvál-
toztatná a termelés jellegét vagy az alkalmazott technológiát;
nem támogatható vízelvezető vagy öntözőberendezések megvá-

sárlása, kivéve ha a beruházás a vízfelhasználást a korábbi szint
legalább 25 %-ával csökkenti; nem nyújtható támogatás olyan
termék előállításához, amely tejet, illetve tejterméket utánoz
vagy helyettesít.

Érintett ágazat(ok): A program az EK-Szerződés
I. mellékletében meghatározott mezőgazdasági termékek feldol-
gozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozá-
sokra irányul, a 70/2001/EK rendelet 2. cikkének m) és
n) pontja szerint.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Marche, Servizio Industria, Artigianato, Energia, P.F.
Promozione, credito agevolato, finanza innovativa
Via Tiziano, 44
I-60100 Ancona
tel. (39) 386 07 18 20

Internetcím:

http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_MARCHE/MCC_MAR-
CHE_LEGGI_SABATINI/section_new_010107.html

Egyéb információ:

Az éves összeg a jogalapban idézett két törvényre összesen érvé-
nyes, valamint ugyancsak tartalmazza az azonos jogalapú – és a
mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával
foglalkozó illetve más gazdasági ágazatokban működő KKV-kre
irányuló – program által meghatározott éves összeget.

Támogatás száma: XA 170/07

Tagállam: Olaszország

Régió: Regione Marche

A támogatási program megnevezése: Legge 598/94 — art.11
Agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnologica, la
tutela ambientale, l'innovazione organizzativa e commerciale, la
sicurezza sui luoghi di lavoro

Jogalap: Deliberazione di giunta regionale n. 404 del 7.5.2007

A program keretében tervezett éves kiadás: 4 000 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás: Kamattámogatás

Azon referencia-kamatláb 100 %-a, amelyet a termelői tevékeny-
ségek miniszterének rendelete állapít meg és tart naprakészen (a
123/98. sz. törvényerejű rendelet 2. cikkének 2. pontja szerint),
és amely azon a napon érvényes, amelyen a kérelem beérkezett
a Mediocredito Centraléhoz (MCC), amely Marche tartomány
részéről a programot kezeli.

A támogatás bruttó intenzitása nem haladhatja meg a támogat-
ható beruházások 40 %-át, vagy a támogatható beruházások
50 %-át kedvezőtlen adottságú térségek vagy az 1698/2005/EK
rendelet 36. cikke a) pontjának i., ii. és iii. alpontjában említett
térségek esetében, amelyeket a tagállamok az említett rendelet
50. és 94. cikkével összhangban jelöltek ki.
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Az egyedi vállalkozásnak nyújtott legmagasabb támogatás nem
haladhatja meg a 400 000 EUR-t három pénzügyi évből álló
bármely periódus során, vagy az 500 000 EUR-t, ha a vállal-
kozás kedvezőtlen adottságú térségben vagy az 1698/2005/EK
rendelet 36. cikke a) pontjának i., ii. és iii. alpontjában említett
térségben található, amelyeket a tagállamok az említett rendelet
50. és 94. cikkével összhangban jelöltek ki.

Végrehajtás időpontja: 2007. június 1. Az első támogatásra
azonban mindenképpen az után kerül sor, hogy a Bizottság
közölte az általa kiadott azonosítószámot, miután megkapta az
összefoglaló információt

A támogatási program időtartama: 2008. június 30.

A támogatás célja: A beruházások megkönnyítése a következő
célkitűzések elérése érdekében: a termelési költségek csökken-
tése, az előállítás javulása és átcsoportosítása, minőségjavítás, a
természeti környezet megóvása és minőségének javítása, vagy a
higiéniai körülmények vagy az állatjóllét színvonalának javítása,
amint azt az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése
megállapítja.

Hivatkozás az 1857/2006/EK rendeletre: 4. cikk

Nem támogathatók a fölös kapacitás vagy a felvevő piacok
hiánya miatt a támogatásból kizárt termékekre irányuló beruhá-
zások; nem támogatható „pótló beruházás”, vagyis olyan
beruházás, amely egy új és korszerű géppel egyszerűen lecseréli
a meglévő gépet, vagy annak részeit, anélkül, hogy legalább
25 %-kal növelné a termelési kapacitást vagy alapvetően megvál-
toztatná a termelés jellegét vagy az alkalmazott technológiát;
nem támogatható vízelvezető vagy öntözőberendezések megvá-
sárlása, kivéve ha a beruházás a vízfelhasználást a korábbi szint
legalább 25 %-ával csökkenti; nem nyújtható támogatás olyan
termék előállításához, amely tejet, illetve tejterméket utánoz
vagy helyettesít.

Érintett ágazat(ok): A program az EK-Szerződés
I. mellékletében meghatározott mezőgazdasági termékek feldol-
gozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozá-
sokra irányul, a 70/2001/EK rendelet 2. cikkének m) és
n) pontja szerint.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Marche, Servizio Industria, Artigianato, Energia, P.F.
Promozione, credito agevolato, finanza innovativa
Via Tiziano, 44
I-60100 Ancona
tel. (39) 386 07 18 20

Internetcím:

http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_MARCHE/MCC_MAR-
CHE_LEGGI_598_CLASSICA/section_new_010107.html

Egyéb információ:

Az éves összeg a jogalapban idézett két törvényre összesen érvé-
nyes, valamint ugyancsak tartalmazza az azonos jogalapú – és a
mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával
foglalkozó, illetve más gazdasági ágazatokban működő KKV-kre
irányuló – program által meghatározott éves összeget.

Támogatás száma: XA 182/07

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Scotland

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Loch Lomond & The
Trossachs National Park Natural Heritage Grant Scheme

Jogalap: National Parks (Scotland) Act 2000

1857/2006/EK bizottsági rendelet

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

Pénzügyi év Teljes kiadás
Egy támogatásra jogosult
kedvezményezettre jutó

kiadás felső határa

2007/2008 167 000 GBP
(246 655 EUR)

20 000 GBP
(29 592 EUR)

2008/2009 167 000 GBP
(246,655 EUR)

20 000 GBP
(29 592 EUR)

2009/2010 167 000 GBP
(246 655 EUR)

20 000 GBP
(29 592 EUR)

A támogatás maximális intenzitása: Csak olyan beruházások
támogathatók, amelyek védik a természeti örökséget vagy
javítják minőségét. A támogatás keretében az alábbi három
támogatási mérték egyike alkalmazható:

– Technikai segítségnyújtás. Az 1857/2006/EK bizottsági rende-
let 15. cikkével összhangban a technikai segítségnyújtás támo-
gatási intenzitása 100 % is lehet.

– A beruházás esetében is 100 % a maximális támogatási inten-
zitás, amennyiben a támogatást a nem termelési célt szolgáló
örökségek megőrzése céljából ítélik oda. Ha azonban terme-
lési célú támogatásról van szó, akkor a támogatás intenzitása
az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 5. cikkében előírt
arányoknak megfelelően csökken.

– Ha a támogatást a 4. cikknek megfelelően nyújtják, a maxi-
mális támogatási intenzitás a kedvezőtlen helyzetű térsé-
gekben vagy a 36. cikk a) pontjának i. alpontjában említett
területeken a támogatható beruházás maximum 75 %-a.

A végrehajtás időpontja: A program 2007. augusztus 13-án
indul.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A támogatási programban 2010. január 20-ig lehet kérel-
meket benyújtani.

Az igénylőknek teljesített utolsó kifizetések határideje 2010.
március 31.

A támogatás célja: A Natural Heritage Grant Scheme (termé-
szeti örökség támogatási program) célja, hogy tőketámogatást
nyújtson olyan intézkedések ösztönzéséhez és támogatásához,
amelyek megőrzik a természeti örökséget és javítják annak
minőségét, valamint elősegítik a nemzeti park egyedi jellegzetes-
ségeinek megértését és élvezetét. A Loch Lomond & The Tros-
sachs National Park jogszabályban rögzített terve megjelöli
azokat az egyes tevékenységeket, amelyeknek támogatása a cél-
kitűzések megvalósítása szempontjából elsődleges.
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Támogatható költségek: A Natural Heritage Grant Scheme
támogatást nyújt olyan beruházás, berendezés, munka- és/vagy
szakértői díj finanszírozásához, amely a nemzeti park természeti
örökségének megőrzését és javítását célzó intézkedések fejleszté-
séhez és végrehajtásához szükséges és/vagy hozzájárul a park
különleges jellemzőinek megértéséhez és élvezetéhez. Ez össz-
hangban van az 1857/2006/EK rendelet 5. cikkével. Ameny-
nyiben olyan, a természeti környezet megóvását és állapotának
javítását szolgáló, termelési jellegű sajátosságok megőrzését
elősegítő beruházásról van szó, amely mezőgazdasági
üzemekben végrehajtott beruházást igényel, a felmerülő költ-
ségek támogathatóságának felső határa 75 %. Ez összhangban
van az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkével.

A program keretében nyújtott technikai segítségnyújtásra vonat-
kozóan a gazdálkodók és alkalmazottaik képzésének – külö-
nösen a képzési program megszervezésének – és a tanácsadási
szolgáltatásnak a költségei számolhatók el. A támogatást a
gazdák kedvező feltételekkel nyújtott szolgáltatások formájában
kapják meg, nem kerül sor közvetlen kifizetésekre, ami össz-
hangban van az 1857/2006/EK rendelet 15. cikkével.

Az érintett ágazat(ok): A program mezőgazdasági termékek
előállítására vonatkozik.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Loch Lomond & The Trossachs National Park Authority
National Park Headquarters
The Old Station
Balloch G83 8BF
United Kingdom

Internetcím:

http://www.lochlomond-trossachs.org/park/default.asp?p=309&s=3

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

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

Nézze meg a Loch Lomond honlapot.

A Department for Environment, Food and Rural Affairs (az
Egyesült Királyság illetékes hatósága) nevében aláírta és keltezte:

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

Támogatás száma: XA 196/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Ribnica település közigazgatási területe

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: „Državna pomoč za
ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini
Ribnica“

Jogalap: Pravilnik o sofinanciranju ukrepov za ohranjanje in
razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Ribnica

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:
2007: 40 895 EUR

2008: 44 985 EUR

2009: 49 483 EUR

2010: 54 431 EUR

2011: 56 064 EUR

2012: 57 750 EUR

2013: 59 480 EUR

A támogatás maximális intenzitása: A támogatást vissza nem
térítendő támogatás formájában kell nyújtani. Egyedi intézkedé-
senként a támogatás maximális intenzitása az alábbi:

1. Az elsődleges előállítással foglalkozó mezőgazdasági üzemekben
végrehajtott beruházások:

– a beruházások támogatható költségeinek 50 %-a a kedve-
zőtlen helyzetű területeken, 40 %-a egyéb területeken.

A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek eszközeinek
helyreállításába való beruházás, mezőgazdasági termeléshez
használt berendezések vásárlása, állandó növénykultúrákba
való beruházás, valamint a megművelt területek és legelők
javítása.

2. A hagyományos épületek megőrzése:

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

– a gazdaságokban található, termelési célt szolgáló
eszközök esetében a tényleges költségek legfeljebb 60 %-a
(kedvezőtlen helyzetű területeken 75 %-a), feltéve, hogy a
beruházás következtében 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. 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.

4. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

– a pénzügyi támogatás vissza nem térítendő támogatás
formájában nyújtható, a jogi és adminisztratív jellegű
támogatható költségek akár 100 %-áig.
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5. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

– a mezőgazdasági termékek minőségének javítását ösztönző
intézkedések esetében a költségek akár 100 %-a, támoga-
tott szolgáltatások formájában.

6. Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban:

– a támogatható költségek akár 100 %-a a következő
esetekben: mezőgazdasági termelők oktatása és szakkép-
zése, tanácsadási szolgáltatások, fórumok, versenyek, kiállí-
tások és vásárok szervezése, tudományos ismeretek terjesz-
tése, valamint kiadványok, katalógusok és weboldalak
közzététele. A támogatást támogatott szolgáltatások
formájában kell nyújtani és nem tartalmazhat a terme-
lőknek nyújtott közvetlen pénzkifizetéseket

A végrehajtás időpontja: 2007. augusztus (vagy az önkor-
mányzati rendelet hatálybalépésének dátuma)

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

A támogatás célja: KKV-k támogatása

Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet vonatkozó cikkei és a
támogatható kiadások: Ribnica település közigazgatási terü-
letén a mezőgazdaság, az erdészet és a vidéki területek megőrzé-
sére és fejlesztésére nyújtandó társfinanszírozott támogatásokról
szóló önkormányzati rendelettervezet II. fejezete tartalmazza
azon intézkedéseket, amelyek a Szerződés 87. és 88. cikkének a
mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és közép-
vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalma-
zásáról 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,

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

– 15. cikk: Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban.

Érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdaság: növényter-
mesztés és állattenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Občina Ribnica
Gorenjska cesta 3
SLO-1310 Ribnica

Internetcím:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200770&dhid=91162

Egyéb információk: A termények és a termés biztosítása
céljából fizetendő biztosítási díjakra vonatkozó intézkedés a
következő, természeti csapáshoz hasonló kedvezőtlen éghajlati
jelenségekre terjed ki: tavaszi fagy, jégeső, villámcsapás, villám-
csapás okozta tűz, vihar, áradás.

Az önkormányzati rendelet teljesíti az 1857/2006/EK bizottsági
rendeletnek az önkormányzatok által elfogadandó intézkedé-
sekre és végrehajtandó általános rendelkezésekre (a támogatás
odaítélését megelőző intézkedések, a támogatások halmozása, a
támogatások átláthatósága és nyomon követése) vonatkozó
követelményeit.
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