
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 222/07)

Támogatás száma: XA 150/08

Tagállam: Lettország

Régió: —

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Atbalsta shēma „Atbalsts
ciltsdarbam“

Jogalap:
Ministru kabineta 2008. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 41
„Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008. gadā un
tā piešķiršanas kārtību“ 2. pielikums.

Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par valsts atbalstu
ciltsgrāmatā uzņemto dzīvnieku sagatavošanai un tā piešķiršanas
kārtību“ projekts

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A támogatási program tervezett éves költségvetése:
14 910 000 LVL

További információ a finanszírozásról: A 9 910 000 LVL
tervezett éves költségvetéssel rendelkező jelenleg érvényes
XA 254/07 számú támogatási program költségvetését növelik
5 000 000 LVL összeggel, így az XA 254/07 számú támogatási
program helyébe ez a támogatási program lép

A támogatás maximális intenzitása:
Az 1857/2006/EK rendelet 16. cikke alapján:

1. a törzskönyv létrehozásával és vezetésével kapcsolatos igaz-
gatási költségek esetében legfeljebb 100 %;

2. harmadik fél által vagy nevében az állatállomány genetikai
minőségének vagy termelékenységének megállapítása érde-
kében elvégzett vizsgálatok esetében legfeljebb 70 %, de nem
nyújtható támogatás az állatállomány tulajdonosa által elvég-
zett ellenőrzésekre és a tej minőségének rendszeres ellenőrzé-
sére;

3. az egyes mezőgazdasági üzemek szintjén bevezetett innovatív
állattenyésztési technikák és eljárások esetében legfeljebb
40 % (2011. december 31-ig), de nem nyújtható támogatás a
mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatos költségekre;

4. az elhullott állomány eltávolítása esetében legfeljebb 100 %,
tetemek megsemmisítése esetében legfeljebb 75 %.

Az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke alapján: vállalkozások
közötti tapasztalatcserét célzó fórumok, valamint versenyek,
kiállítások és vásárok szervezése és az ezeken való részvétel
tekintetében 100 %

A végrehajtás időpontja: 2008.5.1.

További információ a végrehajtásról: A jelenleg érvényes
XA 254/07 számú támogatási program intézkedéseit 2007.
május 1. és 2013. december 31. között kell végrehajtani. Ez a
támogatási program az Európai Unió Hivatalos Lapjában való
kihirdetésével az XA 254/07 számú támogatási program helyébe

fog lépni. Az 1857/2006/EK rendelet 15. és 16. cikke alapján
már megkezdett intézkedések folytatódnak

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama:
2013.12.31-ig.

2011. december 31-ig az egyes mezőgazdasági üzemek szintjén
bevezetett innovatív állattenyésztési technikák és eljárások
esetében, de nem nyújtható támogatás a mesterséges megtermé-
kenyítéssel kapcsolatos költségekre

A támogatás célja:
A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatás céljai a
következők:

– ösztönözni a tenyésztőket arra, hogy az utódkiválasztásos és
egyéb kiválasztási programok keretében részt vegyenek a
tenyészállomány értékelésében,

– növelni az állomány termelékenységét, javítani genetikai
potenciálját, növelni a kiváló tenyészértékű tenyészvonalak
számát,

– nyilvántartásokat felállítani az egyedek eredetéről és termelé-
kenységéről, a közös informatikai hálózat felhasználásával
javítani a tenyésztési tevékenységgel és a kiválasztási progra-
mokkal kapcsolatos szoftvereket,

– korszerűsíteni az állomány termelékenységére és a húsminősé-
gére vonatkozó értékelési technológiákat,

– ösztönözni a tenyésztőket minőségi tenyészvonalakhoz
tartozó egyedek tartására és a leszármazási tulajdonságok javí-
tására,

– tenyészegyedeket tartani, tenyészegyedek genetikai állományát
megőrizni és javítani Lettországban,

– értékelni a tenyészegyedeket, kiállításokat és a munkavégző
képességet mérő teszteket/versenyeket szervezni lovak
számára.

A támogatási programra az 1857/2006/EK rendelet 15. és
16. cikke irányadó.

A támogatható költségek a következők:

1. a törzskönyvek létrehozásával és vezetésével kapcsolatos
igazgatási költségek;

2. harmadik fél által vagy nevében az állatállomány genetikai
minőségének vagy termelékenységének megállapítása érde-
kében elvégzett vizsgálatok költségei, kivéve az állatállomány
tulajdonosa által elvégzett ellenőrzések és a rendszeres tejmi-
nőség-ellenőrzés költségeit;

3. az egyes mezőgazdasági üzemek szintjén bevezetett innovatív
állattenyésztési technikák és eljárások költségei, kivéve a
mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatos költségeket;

4. a vállalkozások közötti tapasztalatcserét célzó fórumok, vala-
mint versenyek, kiállítások és vásárok szervezésével és az
ezeken való részvétellel kapcsolatos költségek
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Az érintett ágazat(ok):
Támogatás a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával
foglalkozó kis- és középvállalkozások részére.

A program az állattenyésztési ágazat támogatására irányul

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
LV-1981 Rīga

Internetcím:
A 2008. január 22-i 41. sz. kormányrendelet „Noteikumi par
valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008. gadā un tā piešķiršanas
kārtību” 2. melléklet:

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/2.pielikums.doc

„Noteikumi par valsts atbalstu dzīvnieku produktivitātes noteik-
šanai un tā piešķiršanas kārtību” kormányrendelet-tervezet:

http://www.zm.gov.lv/?sadala=932

Egyéb információk:
Ez a támogatási program az Európai Unió Hivatalos Lapjában való
kihirdetésével az XA 254/07 számú támogatási program helyébe
fog lépni.

A támogatási program költségvetésének növelésével nem csak a
fajtiszta állatok tenyésztésével foglalkozó gazdaságok, hanem az
ellenőrzés alatt álló üzemek állatállománya után is kérhető
támogatás a törzskönyvek létrehozásával és vezetésével kapcso-
latos igazgatási költségekre. Ez hozzájárul az állatállomány gene-
tikai minőségének javításához az adott állattenyésztési
ágazatban.

A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó
kis- és középvállalkozások az 1857/2006/EK rendelet 16. cikke
(3) bekezdése szerint támogatott szolgáltatások formájában
részesülnek támogatásban, a támogatás nem tartalmazhat a
termelőknek adott közvetlen pénzbeli kifizetéseket, valamint
nem nyújtható visszamenőlegesen támogatás olyan tevékeny-
séghez, amelyet a kedvezményezett már elvégzett.

A vállalkozások közötti tapasztalatcserét célzó fórumok, vala-
mint versenyek, kiállítások és vásárok szervezésével és az ezeken
való részvétellel kapcsolatos költségek támogatása megfelel az
1857/2006/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdésének. A támo-
gatás objektív módon meghatározott feltételek mellett elérhető
az érintett területen működő valamennyi jogosult számára

Támogatás száma: XA 151/08

Tagállam: Olaszország

Régió: Regione autonoma Valle d'Aosta

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Contributi alle spese per
il controllo e la certificazione nel settore dell'agricoltura biolo-
gica

Jogalap: Legge regionale 16 novembre 1999, n. 36 «Disposi-
zioni in materia di controlli e promozione per le produzioni
agricole ottenute mediante metodi biologici» e successive modi-
ficazioni e integrazioni

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 0,03 millió EUR

A támogatás maximális intenzitása: A biogazdálkodási terme-
lési folyamat ellenőrzéséhez és a tanúsításhoz kapcsolódó
kiadások 100 %-a; a támogatást támogatott szolgáltatások
formájában kell nyújtani, azaz a biogazdálkodási ágazatban tevé-
kenykedők (biotermelők és vadon termő növényeket begyűjtők)
nem részesülhetnek közvetlen pénzkifizetésekben

A végrehajtás időpontja: Attól az időponttól kezdődően, hogy
a Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának
honlapján közzéteszik a mentességi határozat azonosító számát

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A program alapján 2013.12.31-ig, illetve ezen időpontot
követően további 6 hónapig nyújtható támogatás

A támogatás célja: A biogazdálkodás fejlesztésének előmozdí-
tása. Utalás a megfelelő közösségi rendeletre: Az 1857/2006/EK
rendelet 14. cikke

Az érintett ágazatok: Állattenyésztés (szarvasmarha, juh- és
kecskefélék, baromfi- és házinyúltenyésztés, kis méretű hagyo-
mányos sertéstartó gazdaságok, lófélék és egyéb kis méretű állat-
tartó gazdaságok), gyümölcstermesztés (alma, körte, csonthé-
jasok, bogyós gyümölcsök és egyéb hagyományos gyümölcsök),
bortermelés, gabona, takarmánynövények, zöldségtermesztés,
gyógynövények, virágtermesztés, méhészet, illetve egyéb, támo-
gathatónak ítélt állattartó és növénytermesztő gazdaságok

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione autonoma Valle d'Aosta
Assessorato agricoltura e risorse naturali
Dipartimento Agricoltura
Loc. Grande Charrière, 66
I-11020 Saint-Christophe

Internetcím:

http://www.regione.vda.it/agricoltura/biologico/documenti/
riferimenti_3.pdf

Támogatás száma: XA 159/08

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Območje občine Ravne na Koroškem

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Podpore programom
razvoja podeželja v občini Ravne na Koroškem 2008–2013

Jogalap: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ravne na Koroškem za
programsko obdobje 2008–2013 (II. poglavje)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:
2008: 26 900 EUR

2009: 27 200 EUR

2010: 27 800 EUR

2011: 28 300 EUR

2012: 28 800 EUR

2013: 29 400 EUR

2008.8.30. C 222/9Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



A támogatás maximális intenzitása:

1. Elsődleges előállítással foglalkozó mezőgazdasági üzemekben végre-
hajtott beruházás:

– a kedvezőtlen helyzetű területeken a támogatható költ-
ségek legfeljebb 50 %-a,

– egyéb területeken a támogatható költségek legfeljebb
40 %-a,

– fiatal mezőgazdasági termelő által a tevékenységének
megkezdését követő öt éven belül végrehajtott beruházás
esetében a támogatható költségek legfeljebb 60 %-a kedve-
zőtlen helyzetű területeken és 50 %-a egyéb területeken.

A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek eszközeinek
helyreállításába való beruházás, a mezőgazdasági termeléshez
használt berendezések vásárlása, állandó növénykultúrákba
való beruházás, a művelés alatt álló területek javítása és a
legelőgazdálkodás.

2. A hagyományos tájkép és épületek megőrzése:

– a nem termelési célt szolgáló tájképi jellegzetességekre
irányuló beruházások tényleges költségeinek 100 %-áig,

– a gazdaságokban található, termelési célt szolgáló
eszközökre irányuló beruházás esetében a tényleges költ-
ségek legfeljebb 60 %-a (kedvezőtlen helyzetű területeken
75 %-a), feltéve, hogy a beruházás következtében nem
növekszik a gazdaság termelési kapacitása,

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

3. Gazdasági épületek közérdekből történő áthelyezése:

– a tényleges költségek 100 %-áig, amennyiben az áthelyezés
pusztán meglévő létesítmények lebontásából, elszállítá-
sából és újbóli felépítéséből áll,

– amennyiben a mezőgazdasági termelő az áthelyezés
folytán korszerűbb létesítményekhez jut, akkor a szóban
forgó létesítmények áthelyezéséből származó értéknövek-
ményből legalább 60 % – kedvezőtlen helyzetű területeken
pedig 50 % – önrészt köteles vállalni. Amennyiben a
kedvezményezett fiatal mezőgazdasági termelő, az önrész
mértéke legalább 55 %, illetve 45 %,

– amennyiben az áthelyezés folytán megnő a termelési kapa-
citás, a kedvezményezett köteles viselni a növekedéssel
összefüggő költségek legalább 60 %-át, kedvezőtlen hely-
zetű területeken pedig 50 %-át. Amennyiben a kedvezmé-
nyezett fiatal mezőgazdasági termelő, az önrész 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
termények biztosításához, illetve az állatok betegség miatti
elhullása elleni biztosításához kapcsolódó támogatható
költségek legfeljebb 50 %-ára egészíti ki.

5. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

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

6. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

– a támogatható költségek 100 %-áig; a támogatást támoga-
tott szolgáltatások formájában kell nyújtani, a termelők
nem részesülhetnek közvetlen pénzkifizetésekben.

7. Technikai segítségnyújtás:

– a támogatható költségek 100 %-áig a következő esetekben:
mezőgazdasági termelők oktatása és szakképzése, tanács-
adási szolgáltatások, fórumok, versenyek, kiállítások és
vásárok szervezése, kiadványok, katalógusok és web-
oldalak közzététele, valamint helyettesítéssel kapcsolatos
szolgáltatások igénybevétele. A támogatást támogatott
szolgáltatások formájában kell nyújtani, a termelők nem
részesülhetnek közvetlen pénzkifizetésekben

A végrehajtás időpontja: 2008. április (támogatás nyújtása
csak azt követően lehetséges, hogy az összefoglalót közzétették
az Európai Bizottság honlapján)

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013.12.31-ig

A támogatás célja: KKV-k támogatása

Az 1857/2006/EK rendelet vonatkozó cikkei és a támogat-
ható költségek:

A Ravne na Koroškem település közigazgatási területén a mező-
gazdaság, az erdészet és a vidéki területek megőrzésére és fejlesz-
tésére irányuló támogatások nyújtásáról szóló önkormányzati
rendelet tervezetének II. fejezete olyan intézkedéseket tartalmaz,
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:

– A rendelet 4. cikke: Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott
beruházás.

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

– A rendelet 6. cikke: Gazdasági épületek közérdekből történő
áthelyezése.

– A rendelet 12. cikke: Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott
támogatás.

– A rendelet 13. cikke: Birtokrendezéshez nyújtott támogatás.

– A rendelet 14. cikke: Minőségi mezőgazdasági termékek elő-
állítását ösztönző támogatás.

– A rendelet 15. cikke: Technikai segítségnyújtás az agrár-
szektorban

Érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Občina Ravne na Koroškem
Gačnikova pot 5
SLO-2390 Ravne na Koroškem

Internetcím:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200822&dhid=95160
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Egyéb információk:

A termények és a termés biztosítása céljából fizetendő biztosítási
díjakra vonatkozó intézkedés a következő, természeti csapáshoz
hasonló kedvezőtlen időjárási jelenségekre terjed ki: tavaszi fagy,
jégeső, villámcsapás, villámcsapás okozta tűz, vihar, valamint
áradás.

Az önkormányzati rendelet teljesíti 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 előírásait

Tomaž ROŽEN
Ravne na Koroškem település polgármestere

Támogatás száma: XA 162/08

Tagállam: Spanyolország

Régió: Andalucía

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas destinadas a la
recuperación del potencial productivo de las explotaciones de
ovino y caprino tras la aparición de la Lengua Azul

Jogalap: Sección Primera del Capítulo Segundo del Proyecto de
Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas establecidas en el marco del Plan Andaluz
de Recuperación de la Capacidad Productiva del Sector Ovino y
Caprino, así como la concesión de subvenciones en forma de
tipos de interés a préstamos como medidas de apoyo a los titu-
lares de explotaciones ganaderas de vacuno de carne, porcino y
cunícola ubicadas en Andalucía, y se efectúa su convocatoria

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A becslések szerint a támogatási program 2008-ban
3 millió EUR-ból, 2009-ben újabb 3 millió EUR-ból fog gazdál-
kodni

A támogatás maximális intenzitása: A támogatás teljes
összege minden 12 hónaposnál idősebb, a kéknyelvbetegség
következtében elhullott vagy leölt anyajuh esetében 30 EUR,
minden 12 hónaposnál idősebb, a kéknyelvbetegség következ-
tében elhullott vagy leölt anyakecske esetében pedig 40 EUR.
Annak figyelembevétele érdekében, hogy egyes állatok elveszít-
hették szaporodási képességüket, a támogatás igénybevételének
alapjául szolgáló állatszám 10 %-kal meghaladhatja a 12 hóna-
posnál idősebb, a kéknyelvbetegség következtében elhullott vagy
leölt anyaállatok számát

A végrehajtás időpontja: A jogalapként megjelölt miniszteri
rendelet (orden) kihirdetésének és hatálybalépésének napjától

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama:

A kifizetésekre 2008 folyamán kerül sor, bár a költségvetési elői-
rányzat rendelkezésre állásától függően a folyamat 2009-re is
átnyúlhat.

Az állatok elhullásának vagy leölésének 2007-ben kellett bekö-
vetkeznie. Ennek megfelelően a támogatási program megfelel az
1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (6) bekezdésében foglalt

követelményeknek, amelyek értelmében a támogatási programot
legfeljebb három évvel azt követően kell bevezetni, hogy a kár
felmerült, és a kifizetéseket ugyanezen időponttól számítva négy
éven belül kell teljesíteni

A támogatás célja:

A támogatásból csak kis- és középvállalkozásnak minősülő
jogalanyok részesülhetnek.

A támogatás célja a juh- és/vagy kecsketartó gazdaságok támo-
gatása a jövőbeni tenyészállatok elveszítésének ellentételezése
érdekében, ennek révén pedig annak lehetővé tétele, hogy a
szóban forgó gazdaságok az elveszített tenyészállatokat vásár-
lással vagy más módon pótolják, és így – összhangban az
1857/2006/EK rendelet 10. cikkével – helyreállítsák a betegség
megjelenése előtti termelési kapacitásukat

Az érintett ágazat(ok): Juh- és kecsketenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

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

A miniszteri rendelet tervezetének teljes szövege a követ-
kező internetcímen olvasható:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/
portal/DGPAgraria/orden_plan_apoyo_sector_ganadero?entrada=
tematica&tematica=194

Egyéb információk:

A támogatási program jogalapjául szolgáló miniszteri rendelet
tervezete kétféle támogatást tartalmaz:

– egyrészről a jelen bejelentés tárgyát képező támogatást,
amelyről a rendelettervezet második fejezetének első szakasza
rendelkezik, és amely a juh- és a kecsketenyésztés termelé-
kenységének helyreállítására irányuló andalúziai program
keretébe illeszkedik,

– másrészről egy csekély összegű (de minimis) támogatásokat
tartalmazó programot, összhangban az EK-Szerződés 87. és
88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott
csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazá-
sáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági
rendelettel; e program keretében az andalúziai juh-, kecske-,
vágómarha-, sertés- és nyúltartó gazdaságok kaphatnak
kölcsönkamat-törlesztési támogatást.

A juhok kéknyelvbetegsége mind a Nemzetközi Állatjárványügyi
Hivatal állatbetegségeket tartalmazó jegyzékén, mind a
90/424/EGK tanácsi határozat mellékletében szerepel, tehát
teljesül az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (7) bekezdésében
megfogalmazott követelmény.

Az intézkedés olyan állami program keretébe illeszkedik, amely
a betegség elleni védekezést célozza, és amelynek jogalapja a
következő jogszabály: Orden de 26 de julio de 2007, por la que se
establecen medidas de lucha contra la lengua azul (fiebre catarral
ovina) ocasionada por virus del serotipo 1 (BTV-1) y se regula el
movimiento pecuario de animales de las especies sensibles en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. Tehát teljesül az 1857/2006/EK
rendelet 10. cikkének (4) bekezdésében megfogalmazott követel-
mény
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Támogatás száma: XA 167/08

Tagállam: Franciaország
Régió: Département des Bouches-du-Rhône

A támogatási program megnevezése: Dispositif d'aides à
l'investissement des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agri-
cole (C.U.M.A.)

Jogalap:
– Az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke

– Articles L1511-2, L1511-3 et L1511-5 du code général des
collectivités territoriales

– Projet de délibération du Conseil général des Bouches-du-
Rhône

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások:
100 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: 15 %

A támogatások a támogatható összköltség 5 és 15 százaléka
között alakulnak, felszereléstől és más közfinanszírozók részvé-
telétől függően; a megyei önkormányzatnak ügyelnie kell arra,
hogy a támogatás mértéke több támogatás halmozása esetén se
haladja meg a 40 %-ot.

FELSZERELÉS HOZZÁJÁRULÁS
MÉRTÉKE

Betakarító eszközök (kivéve: paradicsom, édes
cseresznye, olajbogyó-termesztés, dió)

15 %

A környezet megóvásához és kíméléséhez hozzájá-
ruló eszközök

15 %

Állattartási eszközök és saját célú takarmányterme-
lésre szolgáló eszközök

15 %

Integrált ágazatok betakarító eszközei:
– édes cseresznye ipari célra,
– paradicsom ipari célra,
– olajbogyó-termesztési ágazat (rázófésű, ágrázó,

háló)

10 %

Egyéb felszerelés 15 %

Mezőgazdasági tárolóhely építése 5 %

A megyei önkormányzat támogatása nem terjed ki használt
eszközök beszerzésére

A végrehajtás időpontja: Attól a naptól kezdve, amelyen a
mentesítési kérelem nyilvántartási számát a Bizottság Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján közzé-
teszik

A támogatási program időtartama: 2008–2013

A támogatás célja:

A mostani nehéz gazdasági helyzetben, ahogy egyre terhesebbé
válnak azok a beruházások, amelyek pedig szükségesek az
üzemek versenyképességének fenntartásához vagy növeléséhez,
ösztönzést érdemel a mezőgazdasági termelők közötti eszköz-
és erőforrás-megosztás elve. A CUMA keretében történő eszköz-
beszerzés révén elkerülhetők a fölösleges egyéni beruházások,
ezáltal fellendíthető az üzemek versenyképessége.

Ez a támogatási program az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének
keretében valósul meg.

E program végrehajtása révén elérhetővé válik egyfelől – a gépe-
sítési költségek csökkentése révén – az üzemek termelési költsé-
geinek csökkentésére vonatkozó célkitűzés, összhangban az
1857/2006/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének a) pontjával,
másfelől – újszerű, természetkímélőbb termelőeszközök elter-
jesztése révén – a természet megóvásának célkitűzése, össz-
hangban az említett rendelet 4. cikke (3) bekezdésének
d) pontjával

Az érintett ágazat(ok):

Minden ágazat.

A támogatás gazdasági ágazattól függetlenül minden olyan
CUMA-nak nyújtható, amely kimeríti a KKV-nak a közösségi
szabályozás szerinti meghatározását

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Monsieur le Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône
Direction de l'agriculture et du tourisme
Hôtel du Département
52, avenue de Saint-Just
F-13256 Marseille cedex 20

Internetcím:

http://www.cg13.fr/amenagements/agriculture/aides.html
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