
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 130/08)

Támogatás száma: XA 82/08

Tagállam: Spanyolország

Régió: Comunidad Autónoma de Andalucía

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

Prórroga del 2008 al 2013 del régimen comunicado XA 56/07
— Subvenciones destinadas a la mejora de la producción y de la
calidad de los plantones de hortalizas y de las plantas de vivero

Jogalap:

Proyecto de orden por la que se modifica la Orden de 3 de
mayo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a la mejora de la
producción y de la calidad de los plantones de hortalizas y de
las plantas de vivero, y se efectúa su convocatoria para 2008

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 2 730 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: Önálló termelők (termé-
szetes vagy jogi személyek), önálló termelők csoportjai (termé-
szetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli
közjogi vagy magánjogi szervezetek) és közkereseti társaságok
esetében a támogathatóként elfogadott beruházások és tevékeny-
ségek költségeinek legfeljebb 35 %-a, termelői szövetségek
(mezőgazdasági termelőszövetkezetek és mezőgazdasági feldol-
gozói csoportok) esetében 40 %-a.

A támogatás teljes éves összege egyetlen kedvezményezett
esetében sem haladhatja meg a 200 000 EUR-t, és egyetlen
kedvezményezett sem részesülhet három egymást követő költ-
ségvetési évben összesen 400 000 EUR-nál nagyobb összegű
támogatásban. Ez utóbbi összeg – összhangban a Szerződés
87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával
foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támo-
gatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet
módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK
bizottsági rendelettel – 500 000 EUR abban az esetben, ha a
kedvezményezett vállalkozás kedvezőtlen helyzetű térségben
vagy az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i., ii.
vagy iii. alpontjában körülírt, az említett rendelet 50. és
94. cikkének megfelelően tagállami szinten kijelölt területen
található

A végrehajtás időpontja: Egy hónappal a jogalapnak az andalú-
ziai hivatalos lapban való közzétételét követően

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: Hat év. Az utolsó kifizetést 2013.12.31-én kell folyósítani

A támogatás célja: A támogatás célja, hogy javuljon a zöldség-
palánták és a facsemeték előállításának minősége. A támogatás

kedvezményezettjei a facsemetéket és a zöldségpalántákat
termelő gazdálkodók, alapja az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke
(„mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházások”).

A jogalap 7. cikkében megjelölt támogatási jogcímek az
1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (4) bekezdésében meghatá-
rozott keretekbe illeszkednek, kivéve az alábbi 1. a), 1. d) és
2. d) pontban megjelölt jogcímeket, amelyekről az alábbiakban
bemutatjuk, hogy összhangban vannak az említett rendelet
14. cikkének (2) bekezdésében foglaltakkal. A támogatási
jogcímek a következők:

1. A facsemeték előállítási körülményeinek és minőségének javí-
tása érdekében különösen a következő beruházások és tevé-
kenységek támogathatók:

a) olyan fajok vagy fajcsoportok új fajtáinak vagy klónjainak
előállítása és tesztelése, amelyekre jóváhagyott különös
engedélyezési szabályok vonatkoznak; olyan fajokhoz
vagy fajcsoportokhoz tartozó, legalább e fajok vagy fajta-
csoportok engedélyezett kategóriájaként nyilvántartott
anyanövények bevezetése, amelyekre jóváhagyott különös
engedélyezési szabályok vonatkoznak;

b) növény-egészségügyi és növényfajta-vizsgáló laborató-
rium; növény-egészségügyi és növényfajta-vizsgálatok
elvégzése akár a kedvezményezett, akár harmadik fél által;

c) a faiskolai termelési folyamatban használt létesítmények,
építmények és felszerelés, valamint a meglévők felújítása;

d) a szennyező szermaradványok felszámolására és/vagy
hasznosítására irányuló beruházások, valamint az
ISO 9000 szabványsorozattal összhangban minőség-
irányítási rendszerek, illetve az ISO 14000 szabványsoro-
zattal összhangban környezetközpontú irányítási rend-
szerek bevezetése és tanúsítása;

e) a faiskolai termelés során használt létesítmények és épít-
mények növény-egészségügyi szempontú felújítására
irányuló beruházások;

f) a termelési folyamatok automatizálása és számító-
gépesítése.

2. A zöldségek szaporítóanyagai és palántái előállítási körülmé-
nyeinek és minőségének javítása érdekében különösen a
következő beruházások és tevékenységek támogathatók:

a) a zöldségpalánták előállítására használt létesítmények és
építmények, valamint a meglévők felújítása, különös
tekintettel a vetés, a csíráztatás, a trágyázó öntözés, a
légkondicionálás és a környezeti jellemzők szabályozása
céljából használt létesítményekre és építményekre;
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b) a zöldségpalánták előállítására használt létesítmények és
építmények növény-egészségügyi szempontú felújítására
irányuló beruházások;

c) növény-egészségügyi és növényfajta-vizsgáló laborató-
rium; növény-egészségügyi és növényfajta-vizsgálatok
elvégzése akár a kedvezményezett, akár harmadik fél által;

d) a szennyező szermaradványok felszámolására és/vagy
hasznosítására irányuló beruházások, valamint az
ISO 9000 szabványsorozattal összhangban minőség-
irányítási rendszerek, illetve az ISO 14000 szabványsoro-
zattal összhangban környezetközpontú irányítási rend-
szerek bevezetése és tanúsítása;

e) a termelési folyamatok automatizálása és számító-
gépesítése.

3. Az engedélyezett kategóriájú zöldségpalánták és facsemeték
használatának ösztönzése céljából, amennyiben ezt a tevé-
kenységet kizárólag zöldségpalánták és facsemeték előállítá-
sával foglalkozó termelők nonprofit szövetségei végzik, külö-
nösen a következő beruházások és tevékenységek támogat-
hatók:

a) az engedélyezett zöldségpalánták és facsemeték piaci
népszerűsítése és piackutatás;

b) új változatok és klónok tesztelése olyan fajokon vagy
fajcsoportokon belül, amelyekre jóváhagyott különös
engedélyezési szabályok vonatkoznak.

A következő jogcímeken nem nyújtható támogatás:

A jogalap értelmében nem nyújtható támogatás a következő célú
beruházásokra:

a) nagyfeszültségű villamosenergia-hálózati csatlakozások;

b) kútfúrás, vízkiemelés kutakból;

c) öntözési célú vízgazdálkodásra és öntözővíz tárolására szol-
gáló tározók;

d) a létesítményekhez vezető utak;

e) irodaépületek és felszerelésük, kivéve a számítástechnikai
eszközöket;

f) általános használatú gépek, szerszámok általában;

g) illetékek és adók, függetlenül attól, hogy a kedvezményezett
visszaigényelheti-e őket;

h) a beruházás eredményeként felmerülő pénzügyi kiadások;

i) használt eszközökbe való beruházás;

j) a közösségi, az állami vagy az autonóm körzeti szintű
jogszabályok szerint nem támogathatónak minősülő beruhá-
zások.

A jogalap teljesíti az 1857/2006/EK rendelet 18. cikkének
(1) bekezdésében foglalt követelményeket

Az érintett ágazat(ok): Növénytermesztés: facsemeték és zöld-
ségpalánták előállítása

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
C/ Tabladilla s/n
E-41071 Sevilla

Internetcím:

http://www.cap.junta-andalucia.es

A rendelet (orden) tervezetének teljes szövege a következő
internetcímen olvasható:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/
portal/DGPAgraria/Produccion_Agricola/proyecto_orden_modifi-
ca_3_mayo_07?entrada=tematica&tematica=271&subtematica=694

Egyéb információk: Ezzel a melléklettel a 3. cikk (2) bekezdé-
sének c) pontjában foglalt rendelkezésnek való megfelelés érde-
kében a 20. cikk (1) bekezdésében az összefoglaló információk
megküldésére vonatkozóan előírt kötelezettséget kívánjuk teljesí-
teni

Javier VISUS ARBESÚ
a közösségi jogi osztály vezetője

Támogatás száma: XA 83/08

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Wales

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

Welsh Red Meat Technical Support (Producers) Scheme

Jogalap:

Natural Environment and Rural Communities Act 2006;
Government of Wales Act 2006; Welsh Levy Board Order
2007/2008 (still to complete Parliamentary process)

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

2008–2009: 1,75 millió GBP

2009–2010: 1,75 millió GBP

2010–2011: 1,75 millió GBP

2011–2012: 1,75 millió GBP

2012–2013: 1,75 millió GBP

2013–2014: 1,75 millió GBP

A támogatás maximális intenzitása: 100 %

A végrehajtás időpontja: 2008.4.1.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2014.3.31-ig
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A támogatás célja: Ágazati fejlesztés

Az alábbi felsorolás tartalmazza a támogatási program keretében
alkalmazott jogalapra és a támogatható költségekre vonatkozó
részletes információkat:

14. cikk a versenyképességet megalapozó piackutatási tevékeny-
ségek költségei;

minőségi termékek tervezésével és létrehozásával kap-
csolatos költségek;

a minőségbiztosítási rendszerek bevezetésével kapcso-
latos költségek;

a minőségbiztosítási rendszerek kezdeti tanúsításával
kapcsolatos költségek;

a minőségbiztosítási rendszerek alkalmazása érdekében
végzett személyzeti képzés költségei;

a minőségbiztosítási rendszerekben résztvevőket
ösztönző intézkedések éves költségei;

az oltalom alatt álló élelmiszer-elnevezéseket besoroló
rendszerek tanulmányozásának és létrehozásának
költségei.

Mindezek az intézkedések megfelelnek a 14. cikk szerinti
jogosultsági feltételeknek.

15. cikk a szokásostól eltérő, nem rutinszerű tanácsadási szol-
gáltatások költségei;

a mezőgazdasági termelők és mezőgazdasági dolgozók
oktatási és szakképzési költségei;

a szakképzési programok szervezési költségei, valamint
a résztvevők úti- és tartózkodási költségei;

a tudományos ismeretterjesztés költségei;

a vállalkozások versenyekkel, kiállításokkal és vásá-
rokkal kapcsolatos tapasztalatainak megosztását lehe-
tővé tevő fórumok megszervezésével kapcsolatos költ-
ségek;

részvételi díjak, utazási költségek, a kiadványokkal kap-
csolatos költségek;

a kiállítási helyiségek és felszerelések bérleti díja,
meghívott előadók díja és;

a versenyek keretében kiosztott jelképes díjak költségei;

a szállítók katalógusainak előállítási költségei, a minő-
ségbiztosítással kapcsolatos információk és a termékkel
kapcsolatos tárgyi ismeretek terjesztése.

Mindezek az intézkedések megfelelnek a 15. cikkben leírt
jogosultsági feltételeknek

Az érintett ágazat(ok): Szarvasmarha-, juh- és sertéstenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Hybu Cig Cymru — Meat Promotion Wales
PO Box 176
Aberystwyth
Wales SY23 2YA
United Kingdom

Internetcím:

http://www.hybucigcymru.org/content.php?nID=13;pubCatID=119;
lID=1

Egyéb információk: A program jogosultjai kizárólag a walesi
vöröshús előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozások.

A program a 14. cikk értelmében a minőségi vöröshús előállítá-
sának támogatására irányul.

A walesi termelők igénybe vehetnek továbbá a technikai segít-
ségnyújtást szolgáló különböző intézkedéseket is.

A támogatás összege nem haladhatja meg a program e részében,
tevékenységenként támogatható költségek 100 %-át, valamint –
adott esetben – nem lépheti túl az erre vonatkozóan előírt felső
határt.

Támogatható tevékenységek:

minőségi vöröshús előállítását ösztönző intézkedések;

a szokásostól eltérő, nem rutinszerű tanácsadási szolgáltatások –

a termelő közvetlenül nem részesül kifizetésben;

oktatás és szakképzés, valamint a mezőgazdasági ismeretek
fejlesztését célzó rendezvények és versenyek szervezése, a részt-
vevők támogatása.

Az átfogó program másik része a walesi vöröshús és vörös-
húsból előállított termékek feldolgozásával és értékesítésével
foglalkozó piaci szereplők részére szervezett képzések és egyéb
segítségnyújtási intézkedések támogatására vonatkozik. Ezeket a
68/2001/EK és 70/2001/EK csoportmentességi rendelet szerint
kell bejelenteni.

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

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

Támogatás száma: XA 84/08

Tagállam: Belgium

Régió: Vlaanderen

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

Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw

Jogalap:

Decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitga-
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begro-
tingsjaar 2008.
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Koninklijk besluit van 20 oktober 1992 betreffende de verbete-
ring van de schapen- en geitenrassen (arrêté royal
du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et
caprine).

Ministerieel besluit van 21 oktober 1992 betreffende de verbete-
ring van de schapen- en geitenrassen (arrêté ministériel
du 21 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et
caprine)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 59 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: A maximális támogatási
intenzitás a törzskönyvek létrehozásával és vezetésével kapcsola-
tos igazgatási költségek esetében 100 %.

A maximális támogatási intenzitás a TSE-vizsgálat költségeinek
esetében 100 %

A végrehajtás időpontja: A támogatást március 1-jétől és
legkorábban 15 nappal a bejelentést követően lehet nyújtani.

A támogatás nyújtásához végrehajtási határozat szükséges. A
végrehajtási határozatokat évente állítják ki. A végrehajtási hatá-
rozat tervezete a későbbiekben készül el. A határozat szünetelte-
tési záradékot is tartalmaz

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának
időtartama: A támogatás a 2008.12.31-ével végződő időszakra
nyújtható

A támogatás célja: A Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw (KHV)
bejegyzett egyesület 11 juh- és 5 kecskefajta törzskönyvét vezeti.
2008-ban minden valószínűség szerint további fajokat vesznek
fel. A KHV a támogatást arra kívánja felhasználni, hogy az e
törzskönyvek létrehozásával és vezetésével kapcsolatos igazgatási
költségeket fedezze, mint például a születési és a származási
adatok adatbankba történő bevitele, illetve a tenyésztői igazo-
lások és származási bizonyítékok elkészítése és beszerzése.

A KHV juhtenyésztő tagjainál TSE-teszteket is szervez.

A szóban forgó támogatással a tenyésztők költségeinek egy
részét térítik meg.

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 16. cikkének hatálya alá
tartozik. Az 1857/2006/EK rendelet 16. cikkében meghatáro-
zott szempontok teljesülnek.

16. cikk (1) bekezdés a) pont: törzskönyv létrehozásával és veze-
tésével kapcsolatos igazgatási költségek akár 100 %-áig nyújtott
támogatás.

16. cikk (1) bekezdés g) pont: a TSE-vizsgálatokkal kapcsolatos
költségek 100 %-áig nyújtott támogatás.

Az emberi fogyasztás céljából levágott állatok kötelező TSE-vizs-
gálata tekintetében a közösségi támogatásokat is magukban

foglaló közvetlen és közvetett támogatások teljes összege nem
haladhatja meg a 40 EUR-t vizsgálatonként. Ez az összeg a vizs-
gálat teljes költségére vonatkozik, amely magában foglalja a vizs-
gálat elvégzéséhez szükséges készletet, a minta vételét, szállítását,
vizsgálatát, tárolását és megsemmisítését.

Az elhullott állatok ellenőrzését és biztonságos eltávolítását
megbízható felügyeleti programon keresztül végzik.

A támogatás nyújtása során a tenyésztő nem részesül közvetlen
kifizetésben

Az érintett ágazat(ok): Állattenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Departement Landbouw en Visserij
Duurzame Landbouwontwikkeling
Ellips, 6e verdieping
Koning Albert II laan, 35, bus 40
B-1030 Brussel

Internetcím:

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html

Egyéb információk: —

Jules VAN LIEFFERINGE
főtitkár

Támogatás száma: XA 85/08

Tagállam: Belgium

Régió: Vlaanderen

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

Vlaamse Confederatie van het Paard vzw

Jogalap:

Decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitga-
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begro-
tingsjaar 2008.

Koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbe-
tering van paardachtigen (arrêté royal du 10 décembre 1992
relatif à l'amélioration des équidés).

Ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbe-
tering van paardachtigen (arrêté ministériel du 23 décembre
1992 relatif à l'amélioration des équidés)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 84 750 EUR
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A támogatás maximális intenzitása: A maximális támogatási
intenzitás a törzskönyvek létrehozásával és vezetésével kapcsola-
tos igazgatási költségek esetében 100 %

A végrehajtás időpontja: A támogatást március 1-jétől és
legkorábban 15 nappal a bejelentést követően lehet nyújtani.

A támogatás nyújtásához végrehajtási határozat szükséges. A
végrehajtási határozatokat évente állítják ki. A végrehajtási hatá-
rozat tervezete a későbbiekben készül el. A határozat szünetelte-
tési záradékot is tartalmaz

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának
időtartama: A támogatás a 2008.12.31-ével végződő időszakra
nyújtható

A támogatás célja: A Vlaamse Confederatie van het Paard vzw
(VCP) bejegyzett egyesület támogatást arra kívánja felhasználni,
hogy a lovak és szamarak törzskönyvének létrehozásával és
vezetésével kapcsolatos igazgatási költségeket fedezze.

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 16. cikkének hatálya alá
tartozik. Az 1857/2006/EK rendelet 16. cikkében meghatáro-
zott szempontok teljesülnek.

16. cikk (1) bekezdés a) pont: törzskönyv létrehozásával és veze-
tésével kapcsolatos igazgatási költségek akár 100 %-áig nyújtott
támogatás

Az érintett ágazat(ok): Állattenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Departement Landbouw en Visserij
Duurzame Landbouwontwikkeling
Ellips, 6e verdieping
Koning Albert II laan, 35, bus 40
B-1030 Brussel

Internetcím:

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html

Egyéb információk: —

Jules VAN LIEFFERINGE
főtitkár

Támogatás száma: XA 86/08

Tagállam: Belgium

Régió: Vlaanderen

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

Steunpunt Levend Erfgoed vzw

Jogalap:

Decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitga-
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begro-
tingsjaar 2008.

Koninklijk besluit van 20 oktober 1992 betreffende de verbete-
ring van de schapen- en geitenrassen.

Ministerieel besluit van 21 oktober 1992 betreffende de verbete-
ring van de schapen- en geitenrassen

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 13 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: A maximális támogatási
intenzitás a törzskönyvek létrehozásával és vezetésével kapcsola-
tos igazgatási költségek esetében 100 %.

A maximális támogatási intenzitás a TSE-vizsgálat költségeinek
esetében 100 %

A végrehajtás időpontja: A támogatást március 1-jétől és
legkorábban 15 nappal a bejelentést követően lehet nyújtani.

A támogatás nyújtásához végrehajtási határozat szükséges. A
végrehajtási határozatokat évente állítják ki. A végrehajtási hatá-
rozat tervezete a későbbiekben készül el. A határozat szünetelte-
tési záradékot is tartalmaz

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának
időtartama: A támogatás a 2008.12.31-ével végződő időszakra
nyújtható

A támogatás célja: A Steunpunt Levend Erfgoed vzw (SLE)
bejegyzett egyesület 8 ritka juhfajta törzskönyveit vezeti. Lehet-
séges, hogy 2008-ban kis számban felvesznek további fajokat is
a kiskérődző- vagy egyéb tenyésztői ágazatból. Az SLE a támo-
gatást arra kívánja felhasználni, hogy az e törzskönyvek létreho-
zásával és vezetésével kapcsolatos igazgatási költségeket fedezze,
mint például a születési és a származási adatok adatbankba
történő bevitele, illetve a tenyésztői igazolások és származási
bizonyítékok elkészítése és beszerzése.

Az SLE állattenyésztő tagjainál TSE-teszteket is szervez.

A szóban forgó támogatással a tenyésztők költségeinek egy
részét térítik meg.

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 16. cikkének hatálya alá
tartozik. Az 1857/2006/EK rendelet 16. cikkében meghatáro-
zott szempontok teljesülnek.

16. cikk (1) bekezdés a) pont: törzskönyv létrehozásával és veze-
tésével kapcsolatos igazgatási költségek akár 100 %-áig nyújtott
támogatás.

16. cikk (1) bekezdés g) pont: a TSE-vizsgálatokkal kapcsolatos
költségek 100 %-áig nyújtott támogatás.
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Az emberi fogyasztás céljából levágott állatok kötelező TSE-vizs-
gálata tekintetében a közösségi támogatásokat is magukban
foglaló közvetlen és közvetett támogatások teljes összege nem
haladhatja meg a 40 EUR-t vizsgálatonként. Ez az összeg a vizs-
gálat teljes költségére vonatkozik, amely magában foglalja a vizs-
gálat elvégzéséhez szükséges készletet, a minta vételét, szállítását,
vizsgálatát, tárolását és megsemmisítését.

Az elhullott állatok ellenőrzését és biztonságos eltávolítását
megbízható felügyeleti programon keresztül végzik.

A támogatás nyújtása során a tenyésztő nem részesül közvetlen
kifizetésben

Az érintett ágazat(ok): Állattenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Departement Landbouw en Visserij
Duurzame Landbouwontwikkeling
Ellips, 6e verdieping
Koning Albert II laan, 35, bus 40
B-1030 Brussel

Internetcím:

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html

Egyéb információk: —

Jules VAN LIEFFERINGE
főtitkár
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