
A tagállamok összefoglalója az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállí-
tásával, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami
támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2003. december 23-i 1/2004/EK rendeletnek megfe-

lelően

(2005/C 104/02)

Támogatás száma: XA 61/04

Tagállam: Franciaország

Régió: nem alkalmazható

A támogatási program megnevezése: Műszaki segítségnyúj-
tási támogatások a gyümölcs-, a zöldség-, a kertészeti és a
különleges termelések ágazataiban.

Jogalap: Le décret no 83-246 du 18 mars 1983 portant créa-
tion d'un Office National Interprofessionnel des fruits, des
légumes et de l'horticulture et les textes subséquents repris
notamment dans la partie réglementaire du code rural (livre 6
„productions et marchés” – articles R 621-120, R 621-134, R
621-140 et R 621-161 à R 621-174).

A támogatási program keretében kilátásba helyezett éves
támogatások: A tevékenységek várhatóan egy (meghosszab-
bítható) évig tartanak, a támogatások teljes költségvetése 2004-
re 6 000 000 euro.

A támogatások legnagyobb intenzitása: A támogatható
kiadások 100 %-áig. A pályázat teljes összege három évre
vonatkozóan nem haladhatja meg a kedvezményezettenkénti
100 000 euro-t vagy a támogatható kiadások 50 %-át, a legma-
gasabb összeg figyelembe vételével.

A felhasználás időpontja: Az intézkedés azonosító számát
feltüntető átvételi elismervény időpontjától kezdve lép életbe a
támogatási program, a megfelelő előirányzatok mobilizálásának
és az Oniflhor honlapján való közzétételének feltétele mellett.

A támogatási program időtartama: Egy év, amely a megfelelő
előirányzatok felhasználásának teljesülése esetén meghosszab-
bítható.

Támogatás célkitűzése: A támogatási program a Bizottság
2003. december 23-i 1/2004/EK rendelete 14. cikkének kere-
tébe illeszkedik.

Két fő célkitűzésre válaszol

– a minőségi hálózatok fejlesztése és megszilárdítása a jó piac-
lehetőségeket jelentő területeken.

– hálózatfejlesztés a mezőgazdasági termékek értékesítése és a
különböző piacok fejlődéséhez való alkalmazkodás céljával.

A támogatás lehetővé teszi a célkitűzésnek megfelelő vállal-
kozói projektek sikeres megvalósítását biztosító műszaki segít-

ségnyújtási és tanácsadói költségek fedezését (tanulmányok,
auditok, müködési és a projektek nyomon követési kiadásai).
Tájékoztató jelleggel a következő kezdeményezésekről lehet szó

– termékminőség-javító intézkedések,

– minőségi jelzések létrehozása,

– biogazdaság fejlesztése,

– tanúsítási eljárások („termék” vagy „vállalkozás”)

– új, a fogyasztók igényeihez jobban alkalmazkodó termékek
kifejlesztése,

– a termékek nyomonkövethetőségi eszközeinek létrehozása a
teljes hálózatra vonatkozóan,

– a környezetvédelmet tiszteletben tartó termelői rendszerek
létrehozása,

– piaci ismeretek bővítése és új piacok felkutatása,

– stratégiai szegmentációs projektek,

– a termelés diverzifikálási projektjei

– a megzőgazdasági termékkínálat csoportosítási projektjei,

– a termelők és terjesztők közötti partnerségi kapcsolat létre-
hozását szolgáló projektek.

Érintett ágazatok: zöldség-, gyümölcs-, burgonya-, dísznö-
vénykertészeti és különleges termelések (dohány, komló, méhé-
szet, szarvasgomba) folyamata, forgalomba hozatala és feldol-
gozása.

A felelős hatóság neve és címe: Office National Interprofes-
sionnel des Fruits, des Légumes et de l'horticulture (Oniflhor),
székhelye: 164, rue de Javel – 75739 Paris Cedex 15

Honlap: www.oniflhor.fr

Támogatás száma: XA 25/04

Tagállam: Franciaország

Régió: Ille-et-Vilaine megye

A támogatási program megnevezése: ezőgazdasági terme-
lések bevezetése a hivatalos minőségjelzésbe
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Jogalap:
– Articles L 1511 et suivants du Code général des collectivités

territoriales permettant aux collectivités territoriales
d'intervenir dans le cadre de la création ou de l'extension
d'activités économiques en accordant des aides directes et
indirectes aux entreprises

– Article L 3231-2 du Code général des collectivités territori-
ales autorisant les départements à accorder des aides directes
et indirectes pour favoriser le développement économique
dans les conditions des articles L 1511 et suivants

– Article L 3232-1 du Code général des collectivités territori-
ales permettant l'établissement de programmes d'aide à
l'équipement rural par les départements (prêt, subvention,
aide).

– Délibération de l'assemblée départementale d'Ille et Vilaine
en date du 19 février 2003

A támogatási program keretében előírt éves
támogatások: 300 000 euro éves kiadás a meghatározott
időszakra

A támogatások legnagyobb intenzitása: Termelői csoportok
által megvalósított immateriális befektetések (közös eljárás)

– Általános szabály: az immateriális költségek 20 %-a és
projektenként legfeljebb 30 000 euro támogatható kiadás:
szakképzési értékelések, marketingtervek (reklám és kommu-
nikáció) tanulmánya és kidolgozása, műszaki fejlesztés és
segítségnyújtás …

– 10 %-os kiegészítés olyan közös eljárás által megvalósított
dokumentációk esetében, amelyek a megyei politikához
kapcsolódó, környezetvédelmi részt is magában foglaló, már
létező dokumentációt valósítanak meg (víz-táj-környezetvé-
delem programszerződés.

Mezőgazdasági termelők által megvalósított egyéb beruházások

– Általános szabály: (a kis felszerelési tárgyak kivételével) a
beruházások 20 %-a, de gazdaságonként legfeljebb
30 000 euro támogatható kiadás.

– 10 %-os kiegészítés fiatal (legfeljebb öt éve működő)
mezőgazdasági termelő által megvalósított beruházások vagy
olyan dokumentációt megvalósító beruházások esetében,
amelyek a megyei politikához kapcsolódó, környezetvédelmi
részt is magában foglalnak (víz-táj-környezetvédelem prog-
ramszerződés.)

A végrehajtás időpontja: Az Európai Bizottság átvételi elis-
mervényének átvételétől kezdve.

A támogatási program időtartama: legkésőbb 2006.
december 31-ig.

A támogatás célkitűzése: Az eszköz célja a közös eljárások
keretében minőségi mezőgazdasági termékek termelésének

elősegítése (termékigazolás): hivatalos minőségjelzések (ellenő-
rzött eredetmegjelolések, „red label”, agrárbiológia), közösségi
jóváhagyások (oltalom alatt álló földrajzi jelzések…)

A támogatható műveletek természete: A Bizottság 2003.
december 23-i 1/2004/EK rendeletének 13. cikke alapján a
következők támogathatóak

– terméktanúsítvány (hivatalos minőségjelzés, közösségi jóvá-
hagyások) által egy minőségellenőrzési eljárás bevezetését
megcélzó előzetes tanulmányok: auditok, ellenőrzések, tanul-
mányok a műszaki-gazdasági megvalósíthatóság tárgykö-
rében, piaci tanulmányok…,

– promóciós- és kommunikációs költségek (az 1. évben)

Az 1/2004/EK rendelet 4. cikke alapján a közvetlenül a doku-
mentációhoz kapcsolódó ingatlanberuházások támogathatóak.

Érintett ágazat(ok): minden, minőségellenőrzési eljárásba
kezdő mezőgazdasági termelés.

A felelős hatóság neve és címe:

Monsieur le Président du Conseil général d'Ille-et-Vilaine (Az
Ille-et-vilaine-i Általános Tanács elnöke)
1, avenue de la Préfecture – 35042 Rennes Cedex

Honlap: www.cg35.fr; „guide des aides” (támogatási útmutató)
rovat

Támogatás száma: XA 26/04

Tagállam: Franciaország

Régió: Ille-et-Vilaine megye

A támogatási program megnevezése: A mezőgazdasági tevé-
kenységek diverzifikálása

Jogalap:
– Articles L 1511 et suivants du Code général des collectivités

territoriales permettant aux collectivités territoriales
d'intervenir dans le cadre de la création ou de l'extension
d'activités économiques en accordant des aides directes et
indirectes aux entreprises

– Article L 3231-2 du Code général des collectivités territori-
ales autorisant les départements à accorder des aides directes
et indirectes pour favoriser le développement économique
dans les conditions des articles L 1511 et suivants

– Article L 3232-1 du Code général des collectivités territori-
ales permettant l'établissement de programmes d'aide à
l'équipement rural par les départements (prêt, subvention,
aide).

– Délibération de l'assemblée départementale d'Ille et Vilaine
en date du 19 février 2003
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A támogatási program keretében előírt éves
támogatások: 700 000 euro éves kiadás a meghatározott
időszakra

A támogatások legnagyobb intenzitása: Immateriális beruhá-
zások

– Általános szabály: egy immateriális beruházás 20 %-a a
beruházás előtt, a támogatható kiadásokból (piaci tanulmá-
nyok vagy műszaki-gazdasági megvalósíthatóság, marketing-
terv kidolgozása...) legfeljebb 15 000 euro. A tanulmánytá-
mogatási plafon 30 000 euro csoportos munkavégzés esetén
(termelői csoportok).

– 10 %-os kiegészítés fiatal (legfeljebb öt éve működő)
mezőgazdasági termelő által végrehajtott beruházások vagy
olyan beruházások esetében, amelyek a megyei politikához
kapcsolódó, környezetvédelmi részt is magában foglaló, már
létező dokumentációt valósítanak meg (víz-táj-környezetvé-
delem programszerződés.)

Egyéb beruházások

– Általános szabály: (a kis felszerelési tárgyak kivételével) a
beruházások 20 %-a, de tervenként legfeljebb 30 000 euro
támogatható kiadás.

– 10 %-os kiegészítés fiatal (legfeljebb öt éve működő)
mezőgazdasági termelő által megvalósított beruházások vagy
olyan beruházások esetében, amelyek terve strukturális több-
lettel rendelkező övezetben helyezkedik el.

A végrehajtás időpontja: Az Európai Bizottság átvételi elis-
mervényének átvételétől kezdve.

A támogatási program időtartama: legkésőbb 2006.
december 31-ig.

A támogatás célkitűzése: az üzemek gazdasági életképessé-
géhez és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásához
való hozzájárulás a következő módokon

– a gazdaságból származó termék kis körben jelentősebb érték-
többletet lehetővé tevő kezdeményezések (1. feldolgozás,
termékhasznosítás, közvetlen értékesítés a gazdaságban,
gyűjtőraktárak) javára;

– a gazdaságban történő fogadást (értékesítés a gazdaságban…)
megcélzó szolgáltatási tevékenységek fejlesztése;

– az agrárkörnyezetben való letelepedést elősegítő újító vagy
atipikus mezőgazdasági projektek támogatása.

A Bizottság 2003. december 23-i 1/2004/EK rendeletének 13.
cikke alapján a következők támogathatóak

– diverzifikációs projekt megvalósítását megcélzó előzetes
tanulmányok: műszaki-gazdasági megvalósíthatósági tanul-
mányok, piaci tanulmányok, marketingterv kidolgozása…

– kommunikációs és reklámköltségek (az 1. évben)

Az 1/2004/EK rendelet 4. cikke alapján a következők támogat-
hatóak

– beruházások a fő termelést kiegészítő kisméretű diverzifiká-
ciós műhelyek létrehozása érdekében;

– egyéni vagy közös feldolgozóműhelyek létrehozása vagy
egészségügyi szabványokhoz való igazítása…

Érintett ágazat(ok): minden, diverzifikáció vagy feldolgozás
tárgyát képező mezőgazdasági termelés

A felelős hatóság neve és címe:

Monsieur le Président du Conseil général d'Ille-et-Vilaine (Az
Ille-et-vilaine-i Általános Tanács elnöke)
1, avenue de la Préfecture – 35042 Rennes Cedex

Honlap: www.cg35.fr; „guide des aides” (Útmutató a támogatá-
sokhoz) rovat

Támogatás száma: XA 27/04

Tagállam: Franciaország

Régió: Ille-et-Vilaine megye

A támogatási program megnevezése: Tanusítási vagy
minősítési eljárások létrehozása a mezőgazdasági termelési
rendszerekben

Jogalap:
– Articles L 1511 et suivants du Code général des collectivités

territoriales permettant aux collectivités territoriales
d'intervenir dans le cadre de la création ou de l'extension
d'activités économiques en accordant des aides directes et
indirectes aux entreprises

– Article L 3231-2 du Code général des collectivités territori-
ales autorisant les départements à accorder des aides directes
et indirectes pour favoriser le développement économique
dans les conditions des articles L1511 et suivants

– Article L 3232-1 du Code général des collectivités territori-
ales permettant l'établissement de programmes d'aide à
l'équipement rural par les départements (prêt, subvention,
aide).

– Délibération de l'assemblée départementale d'Ille et Vilaine
en date du 19 février 2003

A támogatási program keretében előírt éves
támogatások: 300 000 euro éves kiadás a meghatározott
időszakra
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A támogatások legnagyobb intenzitása: Immateriális beruhá-
zások

– Általános szabály: az immateriális költségek 20 %-a és
projektenként legfeljebb 15 000 euro támogatható kiadás:
auditok, ellenőrzések, műszaki fejlesztés és segítségnyújtás,
talajelemzések az első két évben…

– 10 %-os kiegészítés fiatal (legfeljebb öt éve működő)
mezőgazdasági termelő által megvalósított beruházások vagy
olyan beruházások esetében, amelyek a megyei politikához
kapcsolódó, környezetvédelmi részt is magában foglaló, már
létező dokumentációt valósítanak meg (víz-táj-környezetvé-
delem programszerződés.)

Egyéb beruházások

– (a kis felszerelési tárgyak kivtételével) a minőségiellenőrzési
eljárás eredményeképpen létrejött beruházások 20 %-a, de
gazdaságonként legfeljebb 30 000 euro támogatható kiadás.

– 10 %-os kiegészítés fiatal (legfeljebb öt éve működő)
mezőgazdasági termelő által megvalósított beruházások vagy
olyan beruházások esetében, amelyek a megyei politikához
kapcsolódó, környezetvédelmi részt is magában foglaló, már
létező dokumentációt valósítanak meg (víz-táj-környezetvé-
delem programszerződés.)

A raktározási és csomagolási, zöldségtermelési vagy kertészeti
üvegházakba történő beruházások esetében a beruházási határ
a Bizottság egyedi és esetenkénti véleményezése alapján
230 000 euro, vagy annál több, amennyiben a testület előtt
bemutatott projektet helyeslik.

A végrehajtás időpontja: Az Európai Bizottság átvételi elis-
mervényének átvételétől kezdve.

A támogatási program időtartama: legkésőbb 2006.
december 31-ig.

A támogatás célkitűzése: az eszköz célja különösképpen a
nyomonkövethetőséget, az egészségügyi bizontságot és a
környezetvédelmet megcélzó minőségellenőrzési rendszerek
vagy eljárások alkalmazása a mezőgazdasági üzemekben

– tanúsítvány által (az NFV 01005. szabvány szerinti minőség-
biztosítási rendszer bevezetése a megyei mezőgazdasági
üzemekben);

– minősítés által (az „ésszerű mezőgazdaság” hivatkozási rend-
szer bevezetése a strukturális többlettel rendelkező zónák
gazdaságaiban)

a Bizottság 2003. december 23-i 1/2004/EK rendeletének 13.
cikke alapján a gazdaság következő minőségellenőrzési eljárá-
sainakalkalmazását megcélzó immateriális beruházások támo-

gathatóak: auditok, ellenőrzések, műszaki-gazdasági megvalósít-
hatósági tanulmányok, dokumentáció kidolgozása és felügyeleti
eszközök…)

Az 1/2004/EK rendelet 4. cikke alapján eseti alapon támogatha-
tóak a dokumentációhoz vagy a minőségügyi kézikönyvhöz
közvetlenül kapcsolódó alkalmazási beruházások.

Érintett ágazat(ok): minden, minőségellenőrzési eljárásba
kezdő mezőgazdasági termelés.

A felelős hatóság neve és címe:

Monsieur le Président du Conseil général d'Ille-et-Vilaine (Az
Ille-et-vilaine-i Általános Tanács elnöke)
1, avenue de la Préfecture – 35042 Rennes Cedex

Honlap: www.cg35.fr „guide des aides” (támogatási útmutató)
rovat

Támogatás száma: XA 28/04

Tagállam: Franciaország

Régió: Ille-et-Vilaine megye

A támogatási program megnevezése: A termelési rendszer
környezetkímélő rendszerek irányába történő megváltoztatása
keretében tartott, gazdaságot érintő auditok

Jogalap:
– Articles L 1511 et suivants du Code général des collectivités

territoriales permettant aux collectivités territoriales
d'intervenir dans le cadre de la création ou de l'extension
d'activités économiques en accordant des aides directes et
indirectes aux entreprises

– Article L 3231-2 du Code général des collectivités territori-
ales autorisant les départements à accorder des aides directes
et indirectes pour favoriser le développement économique
dans les conditions des articles L 1511 et suivants

– Article L 3232-1 du Code général des collectivités territori-
ales permettant l'établissement de programmes d'aide à
l'équipement rural par les départements (prêt, subvention,
aide).

– Délibération de l'assemblée départementale d'Ille et Vilaine
en date du 19 février 2003

A támogatási program keretében előírt éves
támogatások: 300 000 euro éves kiadás a meghatározott
időszakra
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A támogatások legnagyobb intenzitása:
– gazdaságonként az audit vagy tanulmány költségének 50 %-

a, és legfeljebb 2 500 euro támogatható kiadásokból,

– 20 - %-os kiegészítés fiatal (legfeljebb öt éve működő)
mezőgazdasági termelő által megvalósított beruházások vagy
olyan beruházások esetében, amelyek a megyei politikához
kapcsolódó, környezetvédelmi részt is magában foglaló, már
létező dokumentációt valósítanak meg (víz-táj-környezetvé-
delem programszerződés – CEPE…)

A végrehajtás időpontja: Az Európai Bizottság átvételi elis-
mervényének átvételétől kezdve.

A támogatási program időtartama: legkésőbb 2006.
december 31-ig.

A támogatás célja: A különleges eszköz a mezőgazdasági
üzemek új műszaki-gazdasági iránymutatását kívánja elősegí-
teni a felhasználandó anyagok környezetet védő gazdaságos
rendszerének fejlesztése érdekében (külterjes rendszerek,
környezetbarát rendszerek, agrárbiológia…).

Az audit vagy tanulmány az agrárvállalkozás egy mindenre
kiterjedő felmérésének elkészítéséhez kapcsolódik (művelési
rendszer és a hozzá kapcsolódó tevékenységek) tekintettel
annak gazdasági, agronómiai, társadalmi és környezetvédelmi
dimenziójára és stratégiai ajánlásokat eredményezve

– a véghezvitt technikai eszközök leírása és elemzése

– a gazdasági és társadalmi eredmények elemzése

– javaslatok a javításra vagy adott esetben új irányvonalakra a
felhasználó célkitűzéseinek alkalmazásához, biztosítva a
rendszer működőképességét

a Bizottság 2003. december 23-i 1/2004/EK rendeletének 13.
cikke alapján támogathatóak az előzetes műszaki-gazdasági
megvalósíthatósági tanulmányok és a segítségnyújtás a felhasz-
nálható anyagok gazdaságos és a környezetvédelmet figyelembe
vevő rendszerei felé történő rendszerváltoztatási tervek megva-
lósításához.

Érintett ágazat(ok): Minden, a környezetvédelmet figyelembe
vevő rendszerre irányuló mezőgazdasági termelés

A felelős hatóság neve és címe:

Monsieur le Président du Conseil général d'Ille-et-Vilaine (Az
Ille-et-vilaine-i Általános Tanács elnöke)
1, avenue de la Préfecture – 35042 Rennes Cedex

Honlap: www.cg35.fr; „guide des aides” (támogatási útmutató)
rovat

Támogatás száma: XA 30/04

Tagállam: Franciaország

A támogatási program megnevezése:

Jogalap:
– Article L 361-8 du Code rural

– Loi 64.706 du 10 juillet 1964

A támogatási program keretében előírt éves
támogatások: 10 000 000 euro az állami mezőgazdasági
katasztrófa-garanciaalapból (FNGCA)

A támogatások legnagyobb intenzitása: a következő százalé-
kalapok szerint változó

– 7,5 % a zöldség- és gyümölcsterméseket veszélyeztető
jégesőre,

– 25 % a gyümölcsterméseket veszélyeztető fagyra és jégesőre,

– 10 % a szőlőültetvényeket veszélyeztető fagyra és jégesőre,
illetve a szántóföldi növényeket (gabonafélék, illetve olajos
magvak és fehérjenövények) veszélyeztető fagyra, jégesőre,
áradásra és túlzott esőzésre.

E százalékalapokra különböző kiegészítések alkalmazandók
fiatal mezőgazdasági termelők esetében, illetve abban az
esetben, ha főtanácsi vagy regionális tanácsi támogatások
egészítik ki az FNGCA támogatásait, a következő határokon
belül

– 15 % a zöldség- és gyümölcsterméseket veszélyeztető
jégesőre, 20 % fiatal termelők részére,

– 29 % a gyümölcsterméseket veszélyeztető fagyra és jégesőre,
38 % fiatal termelők részére,

– 14 % a szántóföldi növényeket veszélyeztető fagyra, jégesőre,
áradásra és túlzott esőzésre, 18 % fiatal termelők részére.

A végrehajtás időpontja: 2004

A támogatási program időtartama: egy év

A támogatás célja: a mezőgazdasági veszélyek elleni biztosítás
fejlesztésének elősegítése. A támogatott biztosítási díjak mege-
gyeznek a Bizottság 1/2004/EK rendeletének 11. cikkében
előírtakkal.

Érintett ágazat(ok): A gyümölcs, zöldség, szőlő, gabonafélék
és olajos magvak és fehérjenövények elsődleges termelését
biztosító üzemek.

A felelős hatóság neve és címe: Ministère de l'agriculture, de
la pêche, de l'alimentation et des affaires rurales (Mezőgaz-
dasági, Halászati, Takarmány- és Agrárügyi Minisztérium) –
Direction des affaires financières – bureau des calamités – 78
rue de Varenne -75700 PARIS-

Honlap: www.agriculture.gouv.fr

– „Források” rovat

– a keresőbe írandó: „calamités”
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Támogatás száma: XA 48/04

Tagállam: Franciaország

Régió: Pays de la Loire

Az egyedi támogatás támogatási programjának megnevezése vagy a vállalkozás neve: „A mezőgaz-
dasági termelésre szánt gazdálkodóházak létrehozására való támogatás”. Gazdálkodóház alatt azt az
épületet értjük, amelyben a mezőgazdasági termelés végbemegy. Biztosítja a külső időjárási viszonyoktól
való védelmet, miközben lehetővé teszi a betakarítás egyszerűsítését és a termékek egészségügyi bizton-
ságát. Hőszigeteléssel rendelkezik, légnedvességmérő segítségével lehetővé teszi a belső hőmérséklet szabá-
lyozását, valamint biztosítja a légáramlást. Az épületegyüttes szedősorral is felszerelhető.

Jogalapok:
– Article 4 du règlement d'exemption (CE) No 1/2004 du 23 décembre 2003

– Code général des collectivités (partie législative) article L1511-1 et L1511-2.

– Décision du Conseil Régional des Pays de la Loire des 30 juin et 1er juillet 2004

Célkitűzés: a mezőgazdasági üzemek versenyképességének és a termékek minőségének javítása, a terme-
lési költségek csökkentése.

Érintett gazdasági ágazatok: a mezőgazdasági termelés valamennyi ágazata a bejelentett támogatások
címén (N 572/2001 et N 523/2001) anyagi támogatás tárgyát képező kertészeti és konyhakerti üvegházak
kivételével.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások vagy a támogatásra jogosult vállalkozás
részére engedélyezett egyedi támogatás teljes összege: Kilátások 2006-ig

Várható értékek 2004 2005 2006

Támogatás 400 000 Eur 400 000 Eur 400 000 Eur

Támogatott befektetések 2 000 000 Eur 2 000 000 Eur 2 000 000 Eur

Vállalkozások száma 10 10 10

Ezen összegek kizárólag a Loire-menti vidék temelési ágazatára vonatkoznak.

A 2003. december 23-i, 1/2004/EK rendelet 4. cikkének értelmében a gazdálkodóházak létrehozásához
kapcsolódó befektetések támogathatók.

A Ingatlan javak építése, beszerzése és javítása;

B Új eszközök és felszerelések (ideértve a szoftvereket is) vásárlása vagy lízingje;

C A projekttel összefüggő általános kiadások (építők, mérnökök, szakértők honoráriumai, kivitelezési
tanulmányok…) az A és B pontban említett kiadások 12 %-áig.

A támogatások legnagyobb intenzitása: A költségtérítésre jogosult alap ME-nként (munkaerőegység)
150 000 euro-ra korlátozódik. Üzemenként legfeljebb két ME vehető számításba. Ugyanakkor a jelentős
munkaerőt igénylő termelési rendszerekhez kapcsolódó üzemek esetében a felső határ 6 ME.
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A támogatás bruttó intenzitása fokozatos a befektetési projekt teljes összegét követve

A megvalósult befektetések teljes összege
A támogatás bruttó

intenzitása
2 Me-re korlátozódó üzemek 6 ME-re korlátozódó üzemek

300 000 Eur-ig 900 000 Eur -ig 20%

300 001 Eur és 337 500 Eur között 900 001 Eur és 1 012 500 Eur 22,5%

337 501 Eur és 375 000 Eur között 1 012 001 Eur és 1 125 000 Eur között 25%

375 001 Eur és 412 500 Eur között 1 125 001 Eur és 1 237 500 Eur között 27,5%

412 501 Eur és 450 000 Eur között 1 237 501 Eur és 1 350 000 Eur között 30%

450 001 Eur és 487 500 Eur között 1 350 001 Eur és 1 462 500 Eur között 32,5%

487 501 Eur és 525 000 Eur között 1 462 501 Eur és 1 575 000 Eur között 35%

525 001 Eur és 562 500 Eur között 1 575 001 Eur és 1 687 500 Eur között 37,5%

562 501 Eur és 600 000 Eur között 1 687 501 Eur és 1 800 000 Eur között 40%

600 000 Eur fölött 1 800 000 Eur fölött 40%

Felhasználás időpontja: Az Európai Bizottság átvételi elismervényének átvételét követően azonnal.

A támogatási program vagy az egyedi támogatás időtartama: a támogatási program 2006. december
31-ig, az 1/2004/EK mentességi rendelet érvényességi időpontjáig tart.

A felelős hatóság neve és címe:
Conseil Régional des Pays de la Loire
Hôtel de la Région
1 rue de la Loire
44266 Nantes cedex 2 France
Tel: 02 28 20 50 00
Fax: 02 28 20 50 38
Email: françoise.perraut@paysdelaloire.fr
Kapcsolattartó: Alain THEBAUD

A támogatási program teljes szövege megtalálható a következő honlapon: www.paysdelaloire.fr/
services de la région/les aides
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