
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

(2009/C 1/06)

Támogatás száma: XA 295/08

Tagállam: Franciaország

Régió: Département de la Manche

A támogatási program megnevezése:

Aides aux coopératives d'utilisation en commun de matériel
agricole (CUMA) pour les hangars

Jogalap:

Az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke

Articles L 1511 et suivants du code général des collectivités
territoriales

Articles L 3231-2 et L 3232-17 du code général des collectivités
territoriales

Délibérations du Conseil général de la Manche des 6 et
8 février 2008

Convention entre l'État et le département relative à la nouvelle
ruralité du 8 décembre 2004 et avenant du 7 novembre 2007

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások:
Legfeljebb 54 000 EUR

A támogatások maximális intenzitása: A beruházások
30 %-a, beruházásonként legfeljebb 45 000 EUR támogatásig

A végrehajtás időpontja: Attól a naptól kezdve, ame-
lyen a mentesítési kérelem nyilvántartási számát a Bizottság
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján
közzéteszik

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

A támogatás célja: Az intézkedés célja, hogy elősegítse a
csoportos beruházást és csökkentse a termelési költségeket
azáltal, hogy megkönnyíti a mezőgazdasági termelőeszköz-hasz-
nálati szövetkezetek (CUMA) mezőgazdasági eszközeinek táro-
lását szolgáló hangárok építését, vásárlását, korszerűsítését,
felújítását és bővítését

Az érintett ágazat(ok): A megyében található összes CUMA,
függetlenül attól, hogy melyik elsődleges mezőgazdasági terme-
lőágazathoz tartoznak

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Monsieur le président du Conseil Général de la Manche
Direction des affaires économiques et du développement rural,
Service du développement rural
Maison du département
Rond-point de la liberté
50008 Saint-Lo Cedex
FRANCE

Internetcím:

http://www.cg50.fr/economie/economie/agriculture.asp

Támogatás száma: XA 296/08

Tagállam: Franciaország

Régió: Département de la Manche

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

Aides à l'achat de matériels à vocation environnementale par des
Coopératives d'Utilisation de Matériels en Commun (CUMA)

Jogalap:

Az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke

Articles L 1511 et suivants du code général des collectivités
territoriales

Articles L 3231-2 et L 3232-17 du code général des collectivités
territoriales

Délibérations du Conseil général de la Manche des 6 et
8 février 2008

Convention entre l'État et le département relative à la nouvelle
ruralité du 8 décembre 2004 et avenant du 7 novembre 2007

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások:
(Legfeljebb) 400 000 EUR támogatás évente
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A támogatás maximális intenzitása: A támogatások a támo-
gatható összköltség 5 és 40 százaléka között alakulnak, más
közfinanszírozók részvételétől függően.

A megyei önkormányzatnak ügyelnie kell arra, hogy a támo-
gatás mértéke több támogatás halmozása esetén se haladja meg
a 40 %-ot

A végrehajtás időpontja: A mentességi kérelem nyilvántartási
számának a Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigaz-
gatóságának honlapján történő közzétételének időpontjától

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

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

Az intézkedés célja, hogy megkönnyítse a kollektív vidékfejlesz-
tési dinamikát elősegítő eszközök vásárlását, különösen a
megújuló energiák területén, valamint a mezőgazdasági üzemek
környezetvédelmi feltételeinek javítását. A projektek keretében
az alábbi felszerelések és eszközök támogathatók: faaprító és
-mozgató gépek, seprőgépek, dróttekerő gépek, kapák, marhafü-
rösztők, sövényfűrész, faaprító gépek, mozgatható istállótrágya-
kezelő egységek

Az érintett ágazat(ok): A megyében található összes CUMA,
függetlenül attól, hogy melyik elsődleges mezőgazdasági terme-
lőágazathoz tartoznak

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Monsieur le président du Conseil général de la Manche
Direction des affaires économiques et du développement rural
Service du développement rural
Maison du département
Rond-point de la liberté
50008 Saint-Lo cedex
FRANCE

Internetcím:

http://www.cg50.fr/economie/economie/agriculture.asp

http://www.cg50.fr/economie/economie/iso_album/080415_cuma_
cg_1.pdf

Támogatás száma: XA 330/08

Tagállam: Lengyelország

Régió: Az egész ország területe

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

Program pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospo-
darstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę
lub huragan w 2008 r.

Jogalap:

Uchwała Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie
ustanowienia Programu pomocy, dla rodzin rolniczych, w
których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane
przez suszę lub huragan w 2008 r.

valamint:

a Bizottság 2006. december 15-i 1857/2006/EK rendelet
11. cikke 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 (HL L 358., 2006.12.16.,
3. o.)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve az adott vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás
összege: A támogatási program keretében a mezőgazdasági
üzemek megsegítésére előirányzott nemzeti költségvetési
eszközök összege összesen 245 millió PLN

A támogatás maximális intenzitása: A támogatás teljes
összege üzemenként nem haladhatja meg az alábbi összegeket:

1. szárazság miatt bekövetkezett károk esetén:

a) az 1857/2006/EK rendelet 11. cikke (2) bekezdése értel-
mében a területi kormányzó által kiszámított jövedelem-
kiesés 80 %-a; vagy

b) az 1857/2006/EK rendelet 11. cikke (2) bekezdése értel-
mében a területi kormányzó által kiszámított, elmaradt
bevételek 90 %-a olyan mezőgazdasági üzemek esetében,
amelyek hegyvidéken vagy egyéb, az Európai Mezőgazda-
sági Vidékfejlesztési Alap által társfinanszírozott vidékfej-
lesztési támogatásokra vonatkozó szabályokban meghatá-
rozott hátrányos helyzetű területeken, illetve a Natura
2000 programban részt vevő vagy a vízügyi keretirányelv
alkalmazásában közreműködő területeken találhatóak;

2. forgószelek miatt az állattartásra szolgáló épületekben, raktá-
rakban, üvegházakban, egyéb mezőgazdasági épületekben és
szerkezetekben, valamint mezőgazdasági traktorokban,
gépekben és termelőeszközökben keletkezett károk esetén:

a) az 1857/2006/EK rendelet 11. cikke (6) bekezdésében
hivatkozott bruttó támogatási intenzitás 80 %-a, amely a
tényleges költségek alapján kerül kiszámításra; vagy

b) az 1857/2006/EK rendelet 11. cikke (6) bekezdésében
hivatkozott bruttó támogatási intenzitás 90 %-a, amely a
tényleges költségek alapján kerül kiszámításra, olyan
mezőgazdasági üzemek esetében, amelyek hegyvidéken
vagy egyéb, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap által társfinanszírozott vidékfejlesztési támogatásokra
vonatkozó szabályokban meghatározott hátrányos hely-
zetű területeken, illetve a Natura 2000 programban részt
vevő vagy a vízügyi keretirányelv alkalmazásában közre-
működő területeken találhatóak

A végrehajtás időpontja: 2008. október 6-ától kezdődően

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2009. augusztus 31-ig

A támogatás célja: Az 1857/2006/EK rendelet 11. cikke
alapján segítséget nyújtani az átmenetileg pénzügyi nehézsé-
gekkel küzdő gazdálkodó családoknak, akik terményei a
szárazság következtében vagy állattartásra szolgáló épületei,
raktárai, üvegházai, egyéb mezőgazdasági épületei és szerkezetei,
valamint mezőgazdasági traktorjai, gépei és termelőeszközei a
forgószelek következtében károkat szenvedtek

Az érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság
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A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

A támogatás formája A hatóság Cím

1. Mezőgazdasági adójóváírás Helyi önkormányzatok és ható-
ságok

A mezőgazdasági üzem
helye szerint

2. A katasztrófakölcsönök kamattörleszté-
séhez nyújtott támogatás

Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa

00-175 Warszawa
al. Jana Pawła II 70

3. Kedvezmények vagy részleges mentesség a
társadalombiztosítási hozzájárulások
és az adóhátraléktörlesztések befizetésének
tekintetében, a fizetési határidők kitolása
illetve részletfizetés engedélyezése révén

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego

00-608 Warszawa
al. Niepodległości 190

4. Fizetési halasztás engedélyezése adásvételi
és bérleti szerződések esetében, az ilyenkor
esedékes kamatok és díjak felszámolása
nélkül, illetve a bérleti díjak mérséklése
vagy részleges elengedése

Agencji Nieruchomości Rolnych 00-215 Warszawa
ul. Dolańskiego 2

5. Egyszeri kiutalású szociális segély Helyi szociális központok A mezőgazdasági termelő
lakhelye szerint

6. Minősített vetőmag támogatása Agencja Rynku Rolnego 00-400 Warszawa
ul. Nowy Świat 6/12

Internetcím:
www.minrol.gov.pl, „Pomoc dla rodzin rolniczych, w których
gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez
suszę lub huragan w 2008 r.” alatt

Egyéb információk: —

Támogatás száma: XA 342/08

Tagállam: Dánia
A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve:
Projekt Opdræt

Jogalap:
Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forord-
ninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndi-
gelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 1 750 000 DKK

A támogatás maximális intenzitása: 100 %

A végrehajtás időpontja: 2008. október 1.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2009. szeptember 30-ig

A támogatás célja: A program célja, hogy a tojásrakási időszak
eredményességének fokozása érdekében információk gyűjtésével,
előállításával és terjesztésével egységes minőségű tojócsirke-állo-
mányt hozzon létre.

A támogatás végső kedvezményezettjei baromfitenyésztők, vala-
mint emberi fogyasztásra szánt és tenyésztojások termelői. A
programban csak kis- és középvállalkozások vehetnek részt.

A támogatást az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke (2) bekezdésé-
nek c) pontjával összhangban, tanácsadási szolgáltatások költsé-
geivel kapcsolatban nyújtják

Az érintett ágazat(ok): Baromfiágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Fjerkræafgiftsfonden
Axeltorv 3
1609 København V
DANMARK

Internetcím:

http://www.poultry.dk/ddf/fa.nsf/B2009T.pdf?openfileresource

Egyéb információk: —
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