
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

(2008/C 31/09)

Támogatás száma: XA 117/07

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: England

A támogatási program megnevezése vagy az egyéni támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: England Catchment
Sensitive Farming Delivery Initiative (ECSFDI) 2007-2008

Jogalap: Nem törvényi szinten szabályozott program, amelyben
a részvétel önkéntes. Az 1986. évi mezőgazdasági törvény (The
Agriculture Act) 1. szakasza képezi a kormány által biztosított,
bármely mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos tanácsadás
jogalapját

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás vagy
a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege:
2007. július 1-jétől 2008. március 31-ig: 6,22 millió GBP

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás intenzitása
100 %

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

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának
időtartama: A program 2007. július 1-jén kezdődik, és 2008.
március 31-én zárul. A támogatási igények benyújtásának végső
határideje 2008. március 31. A programban részt vevő vízgaz-
dálkodási szakemberek részére utoljára 2008. március 31-én
kerül sor kifizetésre

A támogatás célja: Technikai támogatás nyújtása az
1857/2006/EK rendelet 15. cikkének megfelelően. Az England
Catchment Sensitive Farming Scheme célja az, hogy növelje a
mezőgazdaságból származó diffúz vízszennyezéssel összefüggő
problémák iránti tudatosságot vízügyi szakemberek által tartott
szemináriumok, illetve mezőgazdasági üzemekben helyszínen
történő tanácsadás keretében. A program révén remélhetőleg
sikerül korai, önkéntes fellépésre ösztönözni a gazdálkodókat
annak érdekében, hogy 40 kiemelt vízbázis esetében kezelhető
legyen a mezőgazdaságból származó diffúz vízszennyezés. A
kezdeményezés hozzájárul a nemzeti és a nemzetközi környe-
zetvédelmi célok megvalósításához, különös tekintettel a vízügyi
keretirányelvben foglalt célokra

Érintett ágazat(ok): Az ECSFDI kedvezményezettjei kizárólag
mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozhatnak. Vala-
mennyi alágazat támogatható

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
A programért felelős állami szerv:

Department for Environment Food and Rural Affairs
Water Quality Division
3/8 Whitehall Place
London SW1A 2HH
United Kingdom

A támogatási programot működtető szervezet

Natural England
Land Management & Advisory Services
Eastbrook
Shaftesbury Road
Cambridge
Cambs CB2 8DR
United Kingdom

Internetcím:
http://www.defra.gov.uk/farm/environment/water/csf/pdf/state-
aid-ecsfdi.pdf

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

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

Egyéb információk: A támogathatósággal és a program szabá-
lyaival kapcsolatos további, részletesebb információk a fenti
internetcímeken találhatók.

A Department of Environment, Food and Rural Affairs (Környe-
zetvédelmi, Élelmiszerügyi és Vidékügyi Minisztérium, az
Egyesült Királyság illetékes hatósága) nevében aláírta és keltezte:

Neil Marr
Agricultural State Aid
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Area 1B
Nobel House
17 Smith Square
London SW1P 3JR
United Kingdom
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