
A 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 

(2010/C 194/03) 

Támogatás sz.: XA 94/10 

Tagállam: Egyesült Királyság 

Régió: South West England 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Exmoor Moorland 
Landscape Partnership Scheme 

Jogalap: Exmoor National Park Authority — National Parks and 
Access to the Countryside Act 1949 and Environment Act 
1995 

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

Időszak Összeg 

2010. június–2011. május: 386 739 GBP 

2011. június–2012. május: 444 494 GBP 

2012. június–2013. május: 486 057 GBP 

Teljes összeg: 1 317 290 GBP 

Maximális támogatási intenzitás: 

A támogatás intenzitása a technikai segítségnyújtásra irányuló 
intézkedésre vonatkozó intenzitásnak felel meg, vagyis – az 
1857/2006/EK rendelet 15. cikkével összhangban – 100 %-ig 
terjedhet. 

A nem termelési célú természeti, illetve kulturális örökség 
megőrzésére odaítélt támogatások maximális intenzitása a 
jelentős munkálatok tekintetében 100 %-ig terjedhet. Adott 
esetben azonban a támogatás mértéke az 1857/2006/EK 
rendelet 5. cikkében meghatározott arányoknak megfelelően 
csökken. 

Végrehajtás időpontja: A program végrehajtása 2010. június 
1-jén kezdődik. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A program végrehajtása 2010. június 1-jén kezdődik. A 
program 2013. március 31-ig áll nyitva az új jelentkezők előtt. 
Az utolsó kifizetés teljesítésére 2013. május 31-én kerül sor. 

A támogatás célja: 

Újra felfedeztetni az emberekkel az exmoori lápvidék (Exmoor 
Moorland) örökségét. A támogatás a régi és az új látogatókat 

egyaránt arra kívánja ösztönözni, hogy ismerjék meg és keressék 
fel Exmoort, és élvezzék a lápvidék örökségének szépségét. A 
nem mezőgazdasági vállalkozások számára és a nem mezőgaz
dasági tevékenységek céljára odaítélt támogatások kifizetésére a 
de minimis támogatásokról szóló 1998/2006/EK rendeletnek 
megfelelően, illetve a National Heritage Memorial Fund NN 
11/02 számú programja keretében kerül sor. 

Újrateremteni a megélhetési lehetőségeket Exmoor lápvidékén – 
releváns képzési programok révén arra ösztönözni az embe- 
reket, hogy hozzájáruljanak a lápvidék megőrzéséhez és fejlesz
téséhez. A támogatások kifizetésére a technikai segítségnyúj
tással foglalkozó 15. cikknek megfelelően kerül sor. 

Helyreállítani Exmoor Moorland tájképét – fokozni az exmoori 
lápvidék tájképi jellegzetességeit a vidék körülményeinek javítása 
révén. A támogatás kifizetésére a hagyományos tájkép és 
épületek megőrzésével foglalkozó 5. cikknek megfelelően kerül 
sor. 

Érintett ágazat(ok): A program keretében mezőgazdasági 
termékek előállítására nyújtható támogatás. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Exmoor National Park Authority 
Exmoor House 
Dulverton 
Somerset 
TA22 9HL 
UNITED KINGDOM 

A programért felelős hatósági szerv: 

Exmoor National Park Authority 
Exmoor House 
Dulverton 
Somerset 
TA22 9HL 
UNITED KINGDOM 

A programot működtető szervezet: 

Exmoor National Park Authority 
Exmoor House 
Dulverton 
Somerset 
TA22 9HL 
UNITED KINGDOM
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Internetcím: 

http://www.exmoor-nationalpark.gov.uk/exmoor-moorland- 
landscape-partnership-scheme 

Egyéb információ: A támogathatósággal és a program szabá
lyaival kapcsolatos további és részletesebb információk a fenti 
internetcímeken találhatók. 

Támogatás sz.: XA 100/10 

Tagállam: Egyesült Királyság 

Régió: Skócia 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Fallen Stock Aid For 
Scottish Farmers 

Jogalap: Section 4(3) of the Small Landholders Act 1911 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: Évente 250 000 GBP 

Maximális támogatási intenzitás: A 16. cikk d) pontjának 
megfelelően az elhullott állomány eltávolításával és megsemmi
sítésével kapcsolatos költségek fedezése céljából az elhullott állo
mány eltávolításának esetében a költségek 100 %-áig, az állati 
tetemek megsemmisítésének esetében pedig a költségek 75 %- 
áig terjedő mértékű támogatás nyújtható. 

Végrehajtás időpontja: A program végrehajtása 2010. június 
1-jén kezdődik. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A program végrehajtása 2010. június 1-jén kezdődik és 
2013. december 31-én fejeződik be. 

A támogatás célja: Kkv-k támogatása 

Érintett ágazat(ok): A támogatási programban a mezőgazda
sági termékek elsődleges előállításával foglalkozó kis- és közép
vállalkozások vehetnek részt. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Scottish Government 
Pentland House 
47 Robbs Loan 
Edinburgh 
EH14 1TY 
UNITED KINGDOM 

Internetcím: 

http://nfsco.co.uk/blogcategory/how-the-scheme-works/ 

Egyéb információ: 

Az Egyesült Királyság az elhullott állománnyal kapcsolatos költ
ségek fedezéséhez korábban az X 168/07. számú program kere
tében biztosított támogatást, és a végső kifizetések 2008-ban 
folytak be az elhullott állománnyal összefüggő ügyekkel foglal
kozó társasághoz, a National Fallen Stock Company-hoz. Ez az 
új támogatási program az elhullott állomány eltávolításának 
esetében a költségek 100 %-áig, az állati tetemek megsemmisí
tésének esetében pedig a költségek 75 %-áig terjedő támogatást 
biztosít a skóciai mezőgazdasági termelők számára. 

A 16. cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés 
érdekében a támogatást a National Fallen Stock Company kapja, 
amely azután csökkenteni fogja a mezőgazdasági termelők által 
számára az elhullott állomány eltávolításával és megsemmisíté
sével kapcsolatos szolgáltatásokért fizetendő összeget. Követke
zésképpen a támogatás nem foglal magában termelők számára 
folyósított közvetlen pénzbeli kifizetést.
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