
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

Tagállami összefoglaló adatok 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 1857/2006/EK bizottsági rendelet 

alapján nyújtott állami támogatásokról 

(2009/C 156/06) 

Támogatás sz.: XA 387/08 

Tagállam: Hollandia 

Régió: De provincies Groningen en Drenthe 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Provinciale Agrarische 
bedrijfsverplaatsings regelingen, zie onder rechtsgrondslag voor 
de exacte benamingen. 

Jogalap: 

— Wet inrichting landelijk gebied 

— Provinciewet 

— Wet inkomstenbelasting 2001, art. 3.54 

— A következő tartományi rendelkezések: 

Tartomány A rendelkezés címe 

Groningen Programma landelijk gebied PMJP 2007-2013 Gronin
gen; deel 3 kader voor subsidies en overeenkomsten; 
paragraaf 9.3 Beleidsregel Verplaatsing Grondgebonden 
Agrarische Bedrijven 

Drenthe Provinciaal Meerjarenprogramma Drenthe, deel 3 
subsidiegids, 2. subsidies voor natuur, verwerving 
EHS, Agrarische bedrijfsverplaatsingen 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások 
(millió EUR): 

Tartomány 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Összesen (*) 

Groningen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 millió 

Drenthe 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 maximum 4,8 
millió 

(*) Az egyes évekre megadott összegek irányadó értékek; a tervezett teljes költ
ségvetés változatlan marad. 

A támogatás maximális intenzitása: 

Az 1857/2006/EK rendelet 6. cikkének megfelelően a termő
földhöz kapcsolódó mezőgazdasági üzemek számára támogatás 
nyújtható az alábbiak szerint: 

a) Az 1857/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően a ténylegesen felmerülő áthelyezési költségek 
100 %-a, legfeljebb 100 000 EUR; 

Azok a vállalkozások ugyanis, amelyek a gazdaságuk áthe
lyezése miatt vállalkozásukat adóügyi értelemben szünetelte
tik, kötelesek (volt) vállalkozásuk rejtett és hasonló tartalékait 
az adóhatóságnál elszámolni. Ez a vállalkozások számára 
olyan költséget jelent, amely közvetlenül és elválaszthatat
lanul az üzem áthelyezéséhez kapcsolódik. Ezzel a támoga
tási intézkedéssel lehetővé válik a felmerülő költségek 100 %- 
ának támogatása, így teljesülnek az 1857/2006/EK rendelet 
6. cikke (2) bekezdésének előírásai. 

b) Az 1857/2006/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdésének 
megfelelően az érintett létesítmények áthelyezés utáni érték
növekedésének legfeljebb 40 %-a, 300 000 EUR összegig, 
amennyiben az áthelyezés folytán létrejött korszerűbb léte
sítmények eredményeként a mezőgazdasági termelőnek 
előnye származik, azzal a feltétellel, hogy a termelő legalább 
60 %-ban hozzájárul az értéknövekedéshez. 

c) Az 1857/2006/EK rendelet 6. cikke (3) és (4) bekezdésének 
megfelelően a termelési kapacitás növekedésével összefüggő 
költségek legfeljebb 40 %-a, 300 000 EUR összegig, ameny- 
nyiben az áthelyezés folytán megnő a termelési kapacitás, 
azzal a feltétellel, hogy a termelő legalább 60 %-ban hozzá
járul a növekedéshez. 

Áthelyezési költségek ((a) pont) a következők: 

— az áthelyezés tényleges költségei (például a termelőeszközök 
és állatok átszállítása az új telephelyre); 

— közjegyzői és földhivatali költségek;
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— az áthelyezéssel összefüggésben fizetendő ingatlan-átruhá
zási adó, 

— az áthelyezéssel összefüggő tanácsadási költségek (például 
ügynökök és könyvvizsgálók díjai). 

Az áthelyezés beruházási költségei ((b) pont) az alábbiak: 

— gazdasági épületek és berendezések beruházási költségei az 
új telephelyen; 

— általános (tanácsadási) költségek, építészi és mérnöki szolgál
tatások költségei, tanácsadási és megvalósíthatósági tanulmá
nyok költségei az új telephellyel összefüggésben. Nem 
tartoznak ide a különböző illetékekel kapcsolatos költségek 
(engedélyezés, területrendezési terv módosítása, a 19. cikk 
szerinti eljárások, talajvizsgálat stb.). 

A b) és c) ponthoz tartozó ellentételezés a reprezentatív piaci 
érték alapján történik. A támogatás a régi telephely és gazdasági 
épületek reprezentatív piaci értéke és a következő költségek 
esetleges pozitív különbségének 40 %-át teszi ki: 

— az új telephely és gazdasági épületek reprezentatív piaci 
értéke; 

— az új telephelyen lévő gazdasági épületek építésére, korsze
rűsítésére, helyettesítésére és/vagy bővítésére irányuló eset
leges beruházások. 

A végrehajtás időpontja: A végrehajtás az Európai Unió Hiva
talos Lapjában történő, az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 
18. cikkének (1) bekezdésében említett közzétételt, illetve az 
Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, Stb. 2007, 328. 
módosításáról szóló 2007. szeptember 3-i határozat hatályba
lépéséről szóló határozat közzétételét követően kezdődik meg. 

A program időtartama: 2013. december 31-ig. 

A támogatás célja: Jó kilátásokkal rendelkező mezőgazdasági 
üzemek – közérdekből történő – áthelyezése, amennyiben o az 
üzemhez kapcsolódó mezőgazdasági területekre szükség van a 
jó térszerkezet vagy agrárszerkezet megvalósítása, a természet, a 
táj, a vízhálózat vagy a környezet védelme szempontjából. 

Érintett gazdasági ágazatok: Minden mezőgazdasági üzem 
(elsődleges termelő), amely az EK-Szerződés I. mellékletében 
felsorolt termékek előállításával foglalkozik. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Tartomány Cím 

Groningen Postbus 610, 9700 AP Groningen 

Drenthe Postbus 122, 9400 AC Assen 

Internetcímek: 

Tartomány Internetcím 

Groningen http://www.provinciegroningen.nl/boa/documenten/ 
boerderijverplaatsingr0901.pdf 

Drenthe www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen/ 
?ActItmIdt=12790 

Egyéb információ: Az áthelyezések támogatására lehetőséget 
biztosít a 2007–2013 közötti vidékfejlesztési program 125. 
intézkedése. A tartományok úgy döntöttek, hogy nem hasz
nálják ki ezt a lehetőséget, mert az említett intézkedés csak az 
ammóniák-kibocsátás és -lerakás visszaszorításához nyújt támo
gatást, míg az országos és tartományi szinten kitűzött -a termé
szetre, a vizekre és az agrárszerkezetre vonatkozó – politikai 
célok hatékony megvalósításához szélesebb körben alkalmaz
ható támogatásra van szükség. 

Támogatás sz.: XA 442/08 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Castilla-La Mancha 

A támogatási program megnevezése: Ayudas para la realiza
ción de auditorías, análisis y estudios 

Jogalap: 

Támogatás folyósítására vonatkozó pályázati felhívások mező
gazdasági szövetkezetek részére: 

Orden de 8.6.2000 de la Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente por la que se establecen los programas de fomento 
de la calidad agroalimentaria en Castilla-La Mancha (FOCAL 
2000) programa 1 cooperativismo agrario. 

Orden de ______ de la Consejería de Agricultura y Desarrollo 
Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas para la mejora de las estructuras asociativas agrarias en 
Castilla-La Mancha y se convocan dichas ayudas para el año 
2009. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A teljes összeg 200 000 EUR.
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A támogatás maximális intenzitása: 

A támogatható költségek 50 %-a: 

Az ellenőrzések és a vizsgálatok elvégzésében, a tanulmányok 
elkészítésében és a minőségügyi szabványok bevezetésében 
közreműködő külső vállalkozások által számlázott költségek. 

A szakmai kiállításokon, vásárokon és versenyeken való részvé
tellel kapcsolatban támogatható költségnek a részvételi díjak, a 
kiadványok költségei és a helyiségbérleti díjak minősülnek. 

A végrehajtás időpontja: Attól a naptól kezdődően, hogy az 
Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgató
ságának internetes oldalain közzétették a mentességi kérelem 
jegyzékszámát. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2013. december 31-ig. 

A támogatás célja: Technikai segítségnyújtás (1857/2006/EK 
rendelet 15. cikk) és minőségi mezőgazdasági termékek előállí
tása (1857/2006/EK rendelet 14. cikk). 

Az érintett ágazat(ok): Növénytermesztés, állattenyésztés, erdé
szet és halászat. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural 
C/Pintor Matías Moreno, n o 4 
45004 Toledo 
ESPAÑA 

Internetes cím: 

Ideiglenesen: 

http://www.jccm.es/agricul/paginas/ayudas/cooperativismo/ 
cooperativismo.htm 

a közzétételt követően: 

www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
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