
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

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 243/05)

Támogatás száma: XA 165/08

Tagállam: Litván Köztársaság

Régió: —

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Pagalba kokybiškų žemės
ūkio produktų gamybai skatinti

Jogalap:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio
23 d. įsakymas Nr. 3D-184 „Dėl pagalbos kokybiškų žemės ūkio
produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin.,
2007, Nr. 46-1759)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 3 d.
įsakymas Nr. 3D-111 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m.
balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-184 “Dėl pagalbos kokybiškų
žemės ūkio produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirti-
nimo„ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 27-991)

A támogatás tervezett éves költségvetése vagy a vállalatnak
nyújtott eseti támogatás teljes összege: 5 000 000 LTL, vagy
1 448 100 EUR a hivatalos árfolyamnak megfelelően

Maximális támogatási intenzitás:
1. A piackutatási tevékenységekkel, valamint terméktervezéssel

és -kialakítással kapcsolatos költségek 100 %-áig, beleértve a
földrajzi jelzések és eredetmegjelölések elismerése vagy a
különleges tulajdonság tanúsítványa iránt a vonatkozó közös-
ségi rendeletekkel összhangban benyújtott kérelem elkészíté-
sével, valamint a nemzeti jogszabályok által jóváhagyott élel-
miszerminőségi rendszereknek megfelelő, a mezőgazdasági
termékekkel kapcsolatos tanúsító rendszerekre vonatkozó
előírások kidolgozásával kapcsolatos költségeket.

2. Az LST EN ISO 9001:2001 szabványnak megfelelő minőség-
biztosítási rendszer, az LST EN ISO 14001:2005 szab-
ványnak megfelelő környezetgazdálkodási rendszer, az LST
EN ISO 22000:2005 szabványnak megfelelő élelmiszer-
biztonsági irányítási rendszer, a veszélyelemzésen és kritikus
ellenőrzési pontokon (HACCP) alapuló rendszerek, az
EurepGAP-rendszer, nyomon követési rendszerek, valamint
az eredetiséggel és a forgalmazással kapcsolatos szabályok
betartását biztosító rendszerek megvalósításával kapcsolatos
költségek 100 %-áig.

3. Az LST EN ISO 9001:2001 szabványnak megfelelő minő-
ségbiztosítási rendszer, az LST EN ISO 14001:2005 szab-

ványnak megfelelő környezetgazdálkodási rendszer, az LST
EN ISO 22000:2005 szabványnak megfelelő élelmiszer-
biztonsági irányítási rendszer, a veszélyelemzésen és kritikus
ellenőrzési pontokon (HACCP) alapuló rendszerek, az
EurepGAP-rendszer, a nyomon követési rendszerek, a
nemzeti jogszabályok által jóváhagyott élelmiszerminőségi
rendszerek, valamint az eredetiséggel és a forgalmazással kap-
csolatos szabályok betartását biztosító rendszerek használa-
táról a munkavállalóknak tartott képzésekkel kapcsolatos
költségek 100 %-áig.

4. Az LST EN ISO 9001:2001 szabványnak megfelelő minő-
ségbiztosítási rendszernek, az LST EN ISO 14001:2005
szabványnak megfelelő környezetgazdálkodási rendszernek,
az LST EN ISO 22000:2005 szabványnak megfelelő élelmi-
szer-biztonsági irányítási rendszernek, a veszélyelemzésen és
kritikus ellenőrzési pontokon (HACCP) alapuló rendsze-
reknek, az EurepGAP-rendszernek, a nyomon követési
rendszereknek, a nemzeti jogszabályok által jóváhagyott élel-
miszerminőségi rendszereknek, valamint az eredetiséggel és a
forgalmazással kapcsolatos szabályok betartását bizto-
sító rendszereknek az elismert tanúsító szervek általi előze-
tes tanúsításáért kivetett díjakkal kapcsolatos költségek
100 %-áig.

5. A független ellenőrző szervek által elvégzett ellenőrzésekkel
kapcsolatos költségek 100 %-áig, amennyiben a közösségi
jogszabályok nem írják elő a vállalkozások számára, hogy
saját forrásaikból fedezzék e költségeket. Az ökológiai
termelés ellenőrzésével és felügyeletével kapcsolatos kiadá-
sokra nem nyújtható támogatás, amennyiben a pályázó részt
vesz a 2007. október 19-i C(2007) 5076 számú bizottsági
határozattal jóváhagyott, a 2007 és 2013 közötti időszakra
szóló litván vidékfejlesztési program szerinti „agrár-környe-
zetvédelmi kifizetések” intézkedésbe tartozó „ökológiai
gazdálkodás” programjában

A végrehajtás időpontja: 2008. március 20.

A támogatási program, illetve az egyedi támogatás nyújtá-
sának időtartama: 2013. december 31.

A támogatás célja:

Kis- és középvállalkozások támogatása.

Minőségi mezőgazdasági termékek elsődleges előállításának
támogatása.

Az 1857/2006/EK rendelet 14. cikkének alkalmazása
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Támogatható kiadások:
1. A piackutatási tevékenységekkel, valamint terméktervezéssel

és -kialakítással kapcsolatos költségek, beleértve a földrajzi
jelzések és eredetmegjelölések elismerése vagy a különleges
tulajdonság tanúsítványa iránt a vonatkozó közösségi rende-
letekkel összhangban benyújtott kérelem elkészítésével, vala-
mint a nemzeti jogszabályok által jóváhagyott élelmiszermi-
nőségi rendszereknek megfelelő, a mezőgazdasági termé-
kekkel kapcsolatos tanúsító rendszerekre vonatkozó előírások
kidolgozásával kapcsolatos költségeket.

2. Az LST EN ISO 9001:2001 szabvánnyal összhangban lévő
minőségbiztosítási rendszer, az LST EN ISO 14001:2005
szabvánnyal összhangban lévő környezetgazdálkodási rend-
szerek, az LST EN ISO 22000:2005 szabvánnyal össz-
hangban lévő élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer, a
veszélyelemzésen és kritikus ellenőrzési pontokon (HACCP)
alapuló rendszerek, az EurepGAP-rendszerek, nyomon köve-
tési rendszerek, valamint az eredetiséggel és a forgalmazással
kapcsolatos szabályok betartását biztosító rendszerek megva-
lósításával kapcsolatos költségek.

3. Az LST EN ISO 9001:2001 szabványnak megfelelő minőség-
biztosítási rendszer, az LST EN ISO 14001:2005 szab-
ványnak megfelelő környezetgazdálkodási rendszer, az LST
EN ISO 22000:2005 szabványnak megfelelő élelmiszer-
biztonsági irányítási rendszer, a veszélyelemzésen és kritikus
ellenőrzési pontokon (HACCP) alapuló rendszerek, az
EurepGAP-rendszer, a nyomon követési rendszerek, a
nemzeti jogszabályok által jóváhagyott élelmiszerminőségi
rendszerek, valamint az eredetiséggel és a forgalmazással kap-
csolatos szabályok betartását biztosító rendszerek használa-
táról a munkavállalóknak tartott képzésekkel kapcsolatos
költségek.

4. Az LST EN ISO 9001:2001 szabványnak megfelelő minőség-
biztosítási rendszernek, az LST EN ISO 14001:2005 szab-
ványnak megfelelő környezetgazdálkodási rendszernek, az
LST EN ISO 22000:2005 szabványnak megfelelő élelmiszer-
biztonsági irányítási rendszernek, a veszélyelemzésen és
kritikus ellenőrzési pontokon (HACCP) alapuló rendsze-
reknek, az EurepGAP-rendszernek, a nyomon követési rend-
szereknek, a nemzeti jogszabályok által jóváhagyott élelmi-
szerminőségi rendszereknek, valamint az eredetiséggel és a
forgalmazással kapcsolatos szabályok betartását biztosító
rendszereknek az elismert tanúsító szervek általi előzetes
tanúsításáért kivetett díjakkal kapcsolatos költségek.

5. A független ellenőrző szervek által elvégzett ellenőrzésekkel
kapcsolatos költségek, amennyiben a közösségi jogszabályok
nem írják elő a vállalkozások számára, hogy saját forrá-
saikból fedezzék e költségeket. Az ökológiai termelés ellenőr-
zésével és felügyeletével kapcsolatos kiadásokra nem nyújt-
ható támogatás, amennyiben a pályázó részt vesz a 2007.
október 19-i C(2007) 5076 számú bizottsági határozattal
jóváhagyott, a 2007 és 2013 közötti időszakra szóló litván
vidékfejlesztési program szerinti „agrár-környezetvédelmi kifi-
zetések” intézkedésbe tartozó „ökológiai gazdálkodás” prog-
ramjában

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdasági termékek elsődleges elő-
állítása

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?Isakymas
ID=3431&langparam=LT

http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?Isakymas
ID=3868&langparam=LT

Egyéb információ: —

Támogatás száma: XA 191/08

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: England

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: England Catchment
Sensitive Farming Delivery Initiative (ECSFDI) 2008 to 2015

Jogalap: This is a non-statutory service, participation in which
is voluntary. The Agriculture Act 1986 (section 1c) provides the
legal basis for the provision by Government of services in
connection with any agricultural activity

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

2008. május–2009. március 31. 7,9 millió GBP

2009. április 1.–2010. március 31. 7,9 millió GBP

2010. április 1.–2011. március 31. 7,9 millió GBP

2011. április 1.–2012. március 31. 7,9 millió GBP

2012. április 1.–2013. március 31. 7,9 millió GBP

2013. április 1.–2014. március 31. 7,9 millió GBP

2014. április 1.–2015. március 31. 7,9 millió GBP

Összesen: 55,3 millió GBP

A támogatás maximális intenzitása: A maximális támogatási
intenzitás a rendelet 15. cikkével összhangban 100 %

A végrehajtás időpontja: Az új program azon a napon veszi
kezdetét, amelyen a Bizottság e tájékoztatót közzéteszi

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A program azon a napon veszi kezdetét, amelyen a
Bizottság e tájékoztatót közzéteszi. A támogatási program 2015.
március 31-én zárul le. A támogatási igények benyújtásának
végső határideje: 2015. február 28. Az utolsó kifizetés folyósítá-
sára 2015. március 31-én kerül sor
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A támogatás célja:

Környezetvédelem. Az ECSFDI célja az, hogy hatékonyabban
hívja fel a figyelmet a mezőgazdaságból származó diffúz
vízszennyezésre, és önkéntes megelőző fellépésre ösztönözze a
mezőgazdasági termelőket. A kezdeményezés jelenleg negyven
kiemelt vízbázis védelmére irányul, amelyeknek listája az
A. mellékletben található. Megjegyzendő, hogy a kiemelt vízbá-
zisok köre a kezdeményezés előrehaladtával változni fog, és a
(kiemelt vízbázisokat tartalmazó) nagyobb területen tanácsadó
szolgálatok állnak majd rendelkezésre. A kezdeményezés hozzá-
járul a nemzeti és nemzetközi, különösen a víz-keretirányelvben
foglalt környezetvédelmi célok megvalósításához. A gazdálko-
dóknak a kezdeményezés keretében nyújtott tanácsadás megfelel
az 1857/2006/EK rendelet 15. cikkében foglaltaknak, amely a
mezőgazdasági vállalkozások számára biztosított technikai segít-
ségnyújtásról rendelkezik.

A támogatható költségek a diffúz vízszennyezés visszaszorítására
vonatkozó szaktanácsadás kapcsán felmerülő költségek

Érintett ágazatok: Az ECSFDI-kezdeményezés kedvezménye-
zettjei kizárólag mezőgazdasági termékek előállításával foglal-
kozhatnak. Valamennyi alágazat támogatható

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

A programért felelős hatósági szerv:

Department for Environment, Food and Rural Affairs
DEFRA
Water Quality Division
Ergon House
Horseferry Road
London SW1P 2AL
United Kingdom

A támogatási programot működtető szervezet:
A kezdeményezés irányítását a DEFRA megbízásából a Natural
England és az Environment Agency (Környezetvédelmi
Ügynökség) végzi
Integrated Services & Partnerships Team
John Dower House
Crescent Place
Cheltenham
Gloucestershire GL50 3RA
United Kingdom

Internetcím:
A kezdeményezésről további információk találhatók az alábbi
weboldalon:

http://www.defra.gov.uk/farm/environment/water/csf/pdf/
state-aid-ecsfdi2008.pdf

Egyéb információk:
Az ECSFDI-kezdeményezés nagy vonalakban megfelel a walesi
vízbáziskímélő gazdálkodási projektnek (Wales Catchment
Sensitive Farming Project), amely szintén mentesített támogatás.

A kedvezményezettek nem választhatják meg a szolgáltatót. A
szolgáltatót a Natural England, az Egyesült Királyság kormá-
nyának végrehajtó ügynöksége szerződteti. A Natural England a
brit Környezetvédelmi Ügynökséggel, a víz-keretirányelv értel-
mében kijelölt illetékes hatósággal együttműködésben lép fel.

A Department for Environment, Food and Rural Affairs
(Környezetvédelmi, Élelmiszer- és Vidékügyi Minisztérium, az
Egyesült Királyság illetékes hatósága) nevében aláírással és kelte-
zéssel ellátta:
M. Duncan Kerr
UK Agricultural State Aid Adviser
DEFRA
Area 5D, 9 Millbank
C/o Nobel House
17 Smith Square
Westminster
London SW1P 3JR
United Kingdom

A. melléklet

KIEMELT VÍZBÁZISOK

Vízbázis azonosító Vízbázis neve

Az angliai vízgyűjtőkerülethez tartozó vízbázisok

1 Bure Ant and Muckfleet

2 River Wensum

4a Yare

4b Waveney

9 North Norfolk Rivers

10 Little Ouse (Thetford area)

14 Lincolnshire Coast Rivers

15 Deben, Alde & Ore

17 River Nar

31 Gipping & Orwell
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Vízbázis azonosító Vízbázis neve

A Humber vízgyűjtőkerülethez tartozó vízbázisok

6 East Riding of Yorkshire & North Lincs

8 Yorkshire Ouse, Nidd and Swale

21 Yorkshire Derwent

30 Peak District Dales — West Midlands, East Midlands

39 River Eye

Az észak-nyugati vízgyűjtőkerülethez tartozó vízbázisok

11 River Wyre

34 Bassenthwaite Lake

A „Solway and Tweed” vízgyűjtőkerülethez tartozó vízbázisok

19 River Waver and Biglands Bog

25 Tweed Catchment Rivers (England only)

32 River Eden and tributaries

A Severn vízgyűjtőkerülethez tartozó vízbázisok

3 West Midlands Meres

7 River Lugg (England only)

23 River Wye (England only)

28 River Teme (England only)

36 North Somerset Moors

A dél-keleti vízgyűjtőkerülethez tartozó vízbázisok

29a Rivers Test

29b Rivers Itchen

35 Eastern Rother

37 The Stour

40 Pevensey

A dél-nyugati vízgyűjtőkerülethez tartozó vízbázisok

5 Rivers Axe and Otter

12 Somerset Levels and Moors

13 Slapton Ley, Salcombe to Kingsbridge

16 West Cornwall Catchments

18 Exe Estuary

20 The Frome, The Fleet, part of Poole Harbour

22 Tamar — Tavy Estuary

24 Hamoshire Avon System

26 Dorset Stour (middle reaches)

27 River Camel Valley and tributaries

38 Yealm and Erme Estuaries

A Thames vízgyűjtőkerülethez tartozó vízbázisok

33 Rivers Lambourne and Kennet
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Támogatás száma: XA 197/08

Tagállam: Litván Köztársaság

Régió: —
A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Techninės paramos
(konsultacinėms paslaugomis) teikimas žemės ūkio sektoriuje

Jogalap: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m.
balandžio 18 d. įsakymas Nr. 3D-222 „Dėl žemės ūkio ministro
2006 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-171 „Dėl žemdirbių
konsultavimo finansavimo taisyklių“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr.
…)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 8 000 000 LTL, azaz a hivatalos euróárfolyamon
2 316 960 EUR

A támogatás maximális intenzitása:
1. a költségek legfeljebb 100 %-a a fél óránál nem hosszabb

egyéni tanácsadás esetében;

2. a költségek legfeljebb 100 %-a az egy óránál nem hosszabb
egyéni tanácsadás esetében;

3. a költségek legfeljebb 80 %-a az egy óránál hosszabb egyéni
tanácsadás esetében;

4. a költségek legfeljebb 100 %-a egy (legalább 4 tanítási óra
hosszúságú és legalább 12 résztvevővel zajló) tanácsadói
szeminárium szervezése esetében;

5. a költségek legfeljebb 100 %-a egy terepen töltött nap szerve-
zése esetében;

6. a költségek legfeljebb 100 %-a egy (A4-es terjedelmű) tájé-
koztató cikk elkészítése és nyomtatása esetén;

7. a költségek legfeljebb 100 %-a egy (A4-es terjedelmű) pros-
pektus elkészítése és nyomtatása esetén

A végrehajtás időpontja: 2008. június 5.
A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013. december 31-ig

A támogatás célja:
KKV-k támogatása.

Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban versenyképes és
hatékony gazdálkodás, valamint a vidéki területeken a mezőgaz-
dasági termelés alternatíváinak kialakítása céljából.

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

Támogatható költségek:
1. tanácsadók és specialisták tiszteletdíjai;

2. társadalombiztosítási és a garanciaalapokba fizetett hozzá-
járulások;

3. kommunikációs költségek;

4. szállítási költségek;

5. helyiségek bérleti díja és rezsiköltségei;

6. a tanácsadáshoz kapcsolódó és tájékoztató anyagok elkészí-
tésének és nyomtatásának költségei;

7. a tanácsadási szolgáltatások nyújtásához szükséges
eszközök és felszerelés bérleti díja;

8. a tanácsadási szolgáltatások nyújtásához szükséges számító-
gépes programok és eszközök megvétele;

9. a fénymásolás, valamint a számítógépes hardverek karban-
tartásának és üzemeltetésének költségei;

10. a tanácsadási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó admi-
nisztratív és egyéb kiadások

Érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdasági termékek elsőd-
leges előállítása

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?Isakymas
ID=3584&langparam=LT

Egyéb információk: —

Kazys SIVICKIS
a Litván Köztársaság Mezőgazdasági Minisztériumának államtitkára

Támogatás száma: XA 201/08

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Wales

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Cynllun Grant Tirwedd
Tywi (Tywi Landscape Grant Scheme)

Jogalap: Local Government Act 2000

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

Tevékenység Pénzügyi év
2008/2009

Pénzügyi év
2009/2010

Pénzügyi év
2010/2011 Összesen

A földtulajdonosok támogatására
irányuló program

103 000 GBP 124 000 GBP 120 000 GBP 347 000 GBP

Szakképzés 2 000 GBP 4 200 GBP 3 000 GBP 9 200 GBP
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A támogatás maximális intenzitása: A támogatás intenzitása
100 %

A végrehajtás időpontja: A támogatási program 2008.
június 3-án indul

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A program 2008. június 3-tól 2011. december 31-ig tart.
Az utolsó kifizetés 2011. december 31-én történik

A támogatás célja:
Elsődleges célkitűzés

A hagyományos tájkép és épületek megőrzéséhez az
1857/2006/EK rendelet 5. cikkének megfelelően nyújtott tőke-
támogatás.

Támogatás csak a tájképi örökség védelmére és fejlesztésére
irányuló beruházásokhoz nyújtható. A projekt által érintett
terület a helyi biodiverzitási cselekvési tervben nagy természet-
védelmi értékűnek minősített terület. A támogatás mértéke az
alábbi három lehetőség szerint alakul:

1. nem termelési célt szolgáló eszközökre nyújtott támogatás
esetén a támogatás mértéke – az 1857/2006/EK rendelet
5. cikke (2) bekezdésének megfelelően – 100 %;

2. a gazdaságokban található termelési eszközöknek – pl.
gazdasági épületeknek – a kulturális örökség részét képező
jellegzetességeinek megőrzését célzó beruházások és ráfordí-
tások esetében a támogatás mértéke a tényleges költségek
legfeljebb 60 %-a, feltéve, hogy a beruházás következtében
nem növekszik a gazdaság termelési kapacitása. Ez a
szokásos korszerű anyagok felhasználásával végzett megfelelő
munkálatokból eredő támogatható kiadásokra érvényes.
További támogatás nyújtható az adott termelési eszköz kultu-
rális örökség jellegének megőrzéséhez szükséges hagyomá-
nyos anyagok felhasználásával járó többletköltségek legfeljebb
100 %-áig;

3. amennyiben a beruházás révén megnő a termelési kapacitás,
a támogatás mértéke nem haladhatja meg a támogatható
beruházás értékének 40 %-át. Ez a szokásos korszerű
anyagok felhasználásával végzett megfelelő munkálatokból
eredő támogatható kiadásokra érvényes. További támogatás
nyújtható az épületek kulturális örökség jellegének megőrzé-
séhez szükséges hagyományos anyagok felhasználásával járó
többletköltségek 100 %-áig.

A támogatás mértékének meghatározása egyedi elbírálás alapján
történik, amelynek során minden esetben megvizsgálják, hogy
termelési célt szolgáló vagy nem szolgáló termelési eszközről
van-e szó, illetve hogy a beruházás révén nő-e a termelési kapa-
citás.

Másodlagos célkitűzés

A mezőgazdasági termelők és mezőgazdasági munkavállalók
szakképzése a hagyományos tájkép és épületek megőrzéséhez
szükséges készségek elsajátítása céljából. A támogatás megfelel
az 1857/2006/EK rendelet 15. cikkének. A támogatható költ-

ségek a szakképzési programok szervezésének költségei és a
tanácsadási szolgáltatások díjai. A nem mezőgazdasági, valamint
a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalomba hoza-
talával foglalkozó vállalkozások támogatása az 1998/2006/EK
bizottsági rendeletnek megfelelően történik.

Az érintett ágazat(ok):
A támogatás mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó
vállalkozásokra irányul. A támogatási programban csak az ún.
kis- vagy középvállalkozásnak minősülő vállalkozások vehetnek
részt, azaz a kedvezményezettnek (a szolgáltatókkal ellentétben)
250-nél kevesebb alkalmazottja lehet, éves forgalma nem halad-
hatja meg az 50 millió EUR-t, éves mérlegfőösszege nem haladja
meg a 43 millió EUR-t, és egyéb vállalkozás tulajdoni részese-
dése a vállalkozásban nem haladhatja meg a 25 %-ot.

A termelők a szakképzések és az oktatás kapcsán nem részesül-
hetnek közvetlen pénzkifizetésekben

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Carmarthenshire County Council
County Hall
Carmarthen SA31 1LQ
United Kingdom

A támogatásért felelős hatósági szerv:
Carmarthenshire County Council
County Hall
Carmarthen SA31 1LQ
United Kingdom

A támogatási programot végrehajtó szervezet:
a carmarthenshire-i megyei tanács mint a Tywi Afon yr Oesoedd
Landscape Partnership (a Tywi folyó menti tájvédelemmel foglal-
kozó társulás) vezető testülete

Internetcím:
http://www.carmarthenshire.gov.uk/ccc_apps/tywi/press %
20releases/State %20Aid %20V3.final.doc

Egyéb információk:
A támogathatóság feltételei és a programra vonatkozó szabályok
további részletei a fenti címen olvashatók.

A Department for Environment, Food and Rural Affairs
(Környezetvédelmi, Élelmiszerügyi és Vidékügyi Minisztérium, az
Egyesült Királyság illetékes hatósága) nevében aláírással és kelte-
zéssel ellátta:
M. Duncan Kerr
UK Agricultural State Aid Adviser
DEFRA
Area 5D, 9 Millbank
C/o Nobel House
17 Smith Square
Westminster
London SW1P 3JR
United Kingdom
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