
Összefoglaló információk az EK-Szerződés 87. és 88. cikkeinek a mezőgazdasági termékek előállítá-
sával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami
támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2003. december 23-i 1/2004/EK bizottsági rendelettel

összhangban nyújtott állami támogatásokról

(2005/C 110/03)

Támogatás sz.: XA No 17/04

Tagállam: Olaszország

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Víz- és energiatakaré-
kossági alap

Jogalap: Legge 24 settembre 2003, no 268 (articolo 1bis)–
conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24
luglio 2003, no 192, recante interventi urgenti a favore del
comparto agricolo colpito da occasionali avversità atmosferiche
e dell'emergenza nella Campania.

A rendszer keretében tervezett éves kiadások vagy a
vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes éves
összege: A rendelkezésre álló összeg 54.041.792,54 euró,
melyből a Tartományok és az Autonóm Megyék az öntözött
mezőgazdasági területekből következő paraméterek alapján
50 %-os mértékben részesülnek. A fennmaradó 50 %-ból a
Tartományok és Autonóm Megyék együttfinanszírozás címén,
legfeljebb összesen 27.020.896,97 euró értékben ugyanannyi
pénzügyi forrás alapján részesülnek, mint amennyit azok saját
mérlegükben el fognak különíteni.

Maximális támogatási intenzitás:
– Az elszámolható támogatási intenzitás BTE-ben kifejezve

50 % azoknál a vállalatoknál, melyek a 1257/99 rendelet és
további módosításai értelmében meghatározott, kedvezőtlen
helyzetű mezőgazdasági térségekben találhatók, és 40 %
azoknál, melyek egyéb térségekben.

A végrehajtás időpontja: 2004. május 15.

A program vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtarta-
ma: Az alapok kimerüléséig.

A támogatás célja: A KKV-k támogatása a vállalati vízrend-
szerek modernizálására és a mezőgazdasági energiatakarékos-
ságra irányuló beruházásokon keresztül. Az 1/2004 rendelet 4.
cikke. Elszámolható költségek gépek és berendezések vásárlása.

Az érintett ágazat(ok): A Szerződés I. mellékletében felsorolt
mezőgazdasági termékek előállítása.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Mezőgazdasági és Erdőügyi Minisztérium (Mezőgazdasági-élel-
miszeripari termékek és szolgáltatások minőségével foglalkozó
Osztály – Strukturális Ügyekkel foglalkozó és Vidékfejlesztési
Főigazgatóság) a Tartományokkal és az Autonóm Megyékkel
közös egyetértésben.

Via XX settembre, 20 – 00187 Roma

Internetcím: www.politicheagricole.it

A támogatás száma: XA-18/04

Tagállam: Hollandia

Régió: Flevoland megye

A vállalat neve, amely az egyéni támogatás kedvezménye-
zettje: Verenigde Nederlandse Kruidendrogerijen B.V. (VNK
B.V.) Elburgban, jogi képviselője B.J. van der Veen.

Jogalap:

az állam és Flevoland megye közötti decentralizációról szóló,
2000-2006 közötti EPD-t illető megállapodás (PME000320/
08).

Flevoland megye és B.V. (VNK B.V.) közötti EPD-megállapodás.

A vállalat részére biztosított egyedi támogatás tervezett
teljes összege: A biztosított egyedi támogatás teljes összege
702 000 euró. (EMOGA Orientációs Részleg 400 000 euró,
Flevoland megye 252 000 euró, Dronten város 50 000 euró)

2004 464 460 euró

2005 181 900 euró

2006 55 640 euró

A támogatás maximális intenzitása: 11,5 % (összbefektetés
6 089 000 euró)
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Az engedélyezés időpontja: A megállapodás időpontja 2004.
június

Az egyedi támogatás időtartama: Az egyedi támogatás lejá-
rata 2006. augusztus 31.

A támogatás célja:

A mezőgazdasági termékek feldolgozási és értékesítési terüle-
tein való befektetések (7. cikk)

A támogatásra jogosult költségek a következőkre vonatkoznak:

a) ingatlanépítés, -szerzés,

b) új gépek, berendezések vásárlása,

c) általános költségek.

Telephely áttelepítése és a termelőkapacitás bővítése. Első lépés-
ként egy termelőhelyiség kerül felépítésre, amely egy tartósí-
tással foglalkozó egységgel (szárító), valamint a Flevolandban
termelt, friss fűszernövényeket feldolgozó létesítménnyel
rendelkezik. Második lépésként pedig az irodahelyiségek, a
laboratórium és a raktárhelyiségek kerülnek felépítésre.

Érintett gazdasági ágazat(ok): A támogatás a mezőgazdasági
ágazatokra, különösen a mezőgazdasági termékek (fűszernövé-
nyek) feldolgozására és értékesítésére irányul.

Az engedélyező hatóság neve és címe:

Provincie Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Kapcsolattartó G.H.M. Gielen
Tel. 0320-265481
e-mail gielen@flevoland.nl

Weboldal:

www.flevoland.nl/európa

A hatósági rendeletek listájához való hozzáférés

http://www.flevoland.nl/smartsite.dws?id=2411

Támogatás sorszáma: XA 19/04

Tagállam: Spanyolország

Régió: A tagállam teljes területe

A támogatási program megnevezése: A mezőgazdasági és
élelmiszer-ipari termékek tanúsítását végző testületek létreho-
zását és konszolidációját segítő támogatások.

Jogalap: Orden APA/ /2004, de de , por la que se establecen
las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de
subvenciones destinadas a la constitución o a la consolidación
de entidades certificadoras de productos agrarios y alimenticios
para el año 2004.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadá-
sok: Az adható támogatások maximális összege 590 000 euró.

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás mértéke nem
haladhatja meg a támogatható kiadások 65 %-át, és kedvezmé-
nyezett szervezetenként, illetőleg testületenként nem lehet több
60 000 eurónál. A 2003. év során nyújtott azonos célú támo-
gatás (APA/2271/2003 rendelet) kedvezményezettjeinek összes
támogatása 20 százalékponttal csökken.

A végrehajtás időpontja: A rendelet (orden) hatálybalépésétől.

A program időtartama: A támogatás a 2004. évre vonat-
kozik.

A támogatás célja:

A 2004/1/EK rendelet 13. cikke alapján.

A támogatás elő kívánja segíteni az EN 45011 szabvány
szerinti tanúsító testületek létrehozását és akkreditációját.

A támogatás a következő költségek fedezésére irányulhat:

– az adminisztrációs alkalmazottak bérköltségei;

– a tanácsadók és a szakértők díjazása;

– helyiségek bérlése, irodai berendezések, anyagok és ingó-
ságok beszerzése, jogi és adminisztrációs költségek;

– az EN 45011 szabványban előírt tanúsító és tanácsadó
bizottságok működési költségei;

– a szervezet által végrehajtott ellenőrzések és szemlék költ-
ségei;

– a 2200/1995 (december 28.) királyi rendelettel jóváhagyott
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad
Industrial II. fejezete 2. szakaszának hatálya alá tartozó tanú-
sító testületeknek fizetendő díjak;

– a rendeletben (orden) előírt bankgarancia költségei.
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Érintett ágazat vagy ágazatok:

Termelő és élelmiszer-ipari ágazatok. A következő termékeket
előállító ágazatok

a) az 1992. július 14-i 2081/92/EGK tanácsi rendelet hatálya
alá tartozó eredetmegjelölések és földrajzi jelzések oltalmát
élvező termékek;

b) az 1992. július 14-i 2082/92/EGK tanácsi rendelet hatálya
alá tartozó hagyományos jellegű különlegességek;

c) az 1991. június 24-i 2092/91/EGK tanácsi rendelet hatálya
alá tartozó ökológiai termeléssel előállított termékek;

d) az 1991. június 24-i 2092/91/EGK tanácsi rendelet II.
mellékletének hatálya alá tartozó termékek;

e) a szőlőről és a borról szóló 24/2003 (július 10.) törvény II.
címében előírt védettségi szintek bármelyikét élvező
termékek;

f) az 1576/89/EGK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó föld-
rajzi jelzések oltalmát élvező termékek;

g) az 1083/2001 (október 5.) királyi rendelet hatálya alá
tartozó termékek.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Po de Infanta Isabel, 1.
28071 Madrid

Internetes cím: www.mapya.es/es/alimentacion/alimentaci-
ón.htm

Egyéb információk: Előzmény Orden APA/2271/2003 de 28
de julio, por la que se establecen la convocatoria y las bases regula-
doras para la concesión de ayudas destinadas a la constitución de enti-
dades certificadoras de productos agrarios y alimenticios.

Támogatás száma: XA 20/04

Tagállam: Ausztria

Régió: Alsó-Ausztria

Támogatási program vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalat megnevezése: Középpontban a helyi ellátás
(feldolgozás+forgalmazás)

Jogalap:

Richtlinien für den Schwerpunkt Nahversorgung

A) Nahversorgungsaktion – Allgemein

B) Sonderaktion für Lebensmittelnahversorger

Allgemeine Förderungsbestimmungen des NÖ Wirtschafts-
förderungs- und Strukturverbesserungsfonds

Gesetz über den NÖ Wirtschaftsförderungs- und Struktur-
verbesserungsfonds

LGBl. Nr.7300-1

A program tervezett éves költsége, illetőleg az egy válla-
latnak nyújtható egyedi támogatás összege: Előirányzat
euróban 2006-ig

év támogatás euróban

2004 150 000

2005 200 000

2006 250 000

Maximális támogatásintenzitás:
A. részhez: 5 évre szóló évi 4 %

Legmagasabb támogatási alap: 55 000 euró

A támogatott összeg vonatkozásában a maximális jele-
nérték: 11,89 %,

az alkalmazandó referencia-kamatláb alap: 4,43 %

Hitel: a kamatozás legfeljebb 5 %-kal az érvényben lévő
legmagasabb kamat alatt (jelenleg 4 %)

A támogatott összeg vonatkozásában a maximális jele-
nérték: 11,66 %

B. részhez: legfeljebb a megengedett legmagasabb kamat
mértékében (jelenleg 4 %), időtartam 5 év;

Támogatási alap beruházások esetében legfeljebb: 250 000
euró, felszereléseknél legfeljebb euró 75 000

A támogatott összeg vonatkozásában a maximális jele-
nérték: 17,83 %,

az alkalmazandó referencia-kamatláb alap: 4,43 %

Hitel: kamatmentes, időtartam legfeljebb 5 év

A támogatott összeg vonatkozásában a legmagasabb jele-
nérték: 11,66 %

Adózási ügyek kezelése a támogatásokra vonatkozó adózási
ügyeket az osztrák jövedelemadó-törvény szabályozza
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Engedélyezés időpontja: A támogatásnak a csoportmentes-
ségi rendelet keretében történő bejelentését követően

A támogatás, illetőleg az egyedi támogatás kifizetésének
időtartama: Az időtartam 2006.12.31-ével jár le (kérelmezés
időpontja) Amennyiben az 1/2004 rendelet hatályát meghosz-
szabbítják, úgy az irányelv hatálya is ennek megfelelően
meghosszabbodik

Célkitűzés:

A helyi lakosok ellátásának biztosítása

Különösen az 1/2004 rendelet 7. cikke szerinti, a feldolgozás és
forgalmazás terén történő befektetéseket támogatják

Érintett ágazatok:

Minden ágazat az idegenforgalom és szabadidős tevékenysé-
gekhez kapcsolódó ágazatok, valamint a mezőgazdasági és
erdészeti őstermelés kivételével

Mezőgazdasági termékek előállítása, feldolgozása és forgalma-
zása

Engedélyező hatóság neve és címe:

NÖ Wirtschaftsförderungs- und Strukturverbesserungsfonds
Abteilung WST2
Landhausplatz 1/14
A-3109 St. Pölten

Kontaktperson Mag. Helga Kräftner
Tel +43 2742 9005 16101
Fax +43 2742 9005 16240

Internetcím: www.wirtschaftsfoerderung.at

Támogatás száma: XA 21/04

Tagállam: Ausztria

Régió: Alsó-Ausztria

Támogatási program vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalat megnevezése: Piackutatás ösztönzése
(feldolgozás+forgalmazás)

Jogalap:

Richtlinien für die Förderung der Markterschließung

Allgemeine Förderungsbestimmungen des NÖ Wirtschaftsförde-
rungs- und Strukturverbesserungsfonds

Gesetz über den NÖ Wirtschaftsförderungs- und Strukturver-
besserungsfonds

LGBl. Nr.7300-1

A program tervezett éves költsége, illetőleg az egy válla-
latnak nyújtható egyedi támogatás összege: Előirányzat
euróban 2006-ig

év támogatás

2004 100 000

2005 150 000

2006 200 000

Maximális támogatásintenzitás:

50 % a támogatható összeg vonatkozásában, legfeljebb azonban
20 000 euró

Adózási ügyek kezelése a támogatásokra vonatkozó adózási
ügyeket az osztrák jövedelemadó-törvény szabályozza

Engedélyezés időpontja: A támogatásnak a csoportmentes-
ségi rendelet keretében történő bejelentését követően

A támogatás, illetőleg az egyedi támogatás kifizetésének
időtartama: Az időtartam 2006.12.31-ével jár le (kérelmezés
időpontja) Amennyiben az 1/2004 rendelet hatályát meghosz-
szabbítják, úgy az irányelv hatálya is ennek megfelelően
meghosszabbodik

Célkitűzés:

A meglévő vagy új termékek új, külföldi piaci bevezetésével
járó befektetések támogatása

Különösen az 1/2004 rendelet 7. cikke szerinti, a feldolgozás és
forgalmazás terén történő befektetéseket támogatják

Érintett ágazatok:

Minden ágazat az idegenforgalom és szabadidős tevékenysé-
gekhez kapcsolódó ágazatok, valamint a mezőgazdasági és
erdészeti őstermelés kivételével.

Mezőgazdasági termékek előállítása, feldolgozása és forgalma-
zása
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Engedélyező hatóság neve és címe:

NÖ Wirtschaftsförderungs- und Strukturverbesserungsfonds
Abteilung WST2
Landhausplatz 1/14
A-3109 St. Pölten

Kontaktperson Mag. Helga Kräftner
Tel +43 2742 9005 16101
Fax +43 2742 9005 16240

Internetcím: www.wirtschaftsfoerderung.at

Támogatás száma: XA 22/04

Tagállam: Ausztria

Régió: Alsó-Ausztria

Támogatási program vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalat megnevezése: Középpontban a szerkezetja-
vítás/új vállalatok alapítása (feldolgozás+forgalmazás)

Jogalap:

Richtlinien für Landesinvestitionsförderung

Allgemeine Förderungsbestimmungen des NÖ Wirtschaftsförde-
rungs- und Strukturverbesserungsfonds

Gesetz über den NÖ Wirtschaftsförderungs- und Strukturver-
besserungsfonds

LGBl. Nr.7300-1

A program tervezett éves költsége, illetőleg az egy válla-
latnak nyújtható egyedi támogatás összege: Előirányzat
euróban 2006-ig

év Kamattámogatás
euróban hitel euróban

2004 150 000 2 000 000

2005 200 000 3 000 000

2006 250 000 4 000 000

Maximális támogatásintenzitás:
Kamattámogatás: 5 évre szóló évi maximum 4 %

Legmagasabb támogatási alap: 1 500 000 euró

A támogatott összeg vonatkozásában a maximális jele-
nérték: 11,89 %,

az alkalmazandó referencia-kamatláb alap jelenleg: 4,43 %

Hitel: kamatozás legfeljebb 5 % (támogatható régiók) illetőleg
3 % (támogatható régión kívül) körül van az érvényben lévő
legmagasabb kamat alatt (jelenleg 4 %)

A támogatott összeg vonatkozásában a legmagasabb jele-
nérték: 21,02 %

Adózási ügyek kezelése a támogatásokra vonatkozó adózási
ügyeket az osztrák jövedelemadó-törvény szabályozza

Engedélyezés időpontja: A támogatásnak a csoportmentes-
ségi rendelet keretében történő bejelentését követően

A támogatás, illetőleg az egyedi támogatás kifizetésének
időtartama: Az időtartam 2006.12.31-ével jár le (kérelmezés
időpontja) Amennyiben az 1/2004 rendelet hatályát meghosz-
szabbítják, úgy az irányelv hatálya is ennek megfelelően
meghosszabbodik.

Célkitűzés:

A regionális gazdaságszerkezet javítása

Különösen az 1/2004 rendelet 7. cikke szerinti, a feldolgozás és
forgalmazás terén történő befektetéseket támogatják

Érintett ágazatok:

Minden ágazat az idegenforgalom és szabadidős tevékenysé-
gekhez kapcsolódó ágazatok, valamint a mezőgazdasági és
erdészeti őstermelés kivételével.

Mezőgazdasági termékek előállítása, feldolgozása és forgalma-
zása

Engedélyező hatóság neve és címe:

NÖ Wirtschaftsförderungs- und Strukturverbesserungsfonds
Abteilung WST2
Landhausplatz 1/14
A-3109 St. Pölten

Kontaktperson Mag. Helga Kräftner
Tel +43 2742 9005 16101
Fax +43 2742 9005 16240

Internetcím: www.wirtschaftsfoerderung.at

Támogatás száma: XA 23/04

Tagállam: Ausztria

Régió: Alsó-Ausztria

Támogatási program vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalat megnevezése: Együttműködési támogatás
(feldolgozás+forgalmazás)
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Jogalap:

Richtlinien für die Förderung von Kooperationen

Allgemeine Förderungsbestimmungen des NÖ Wirtschaftsförde-
rungs- und Strukturverbesserungsfonds

Gesetz über den NÖ Wirtschaftsförderungs- und Strukturver-
besserungsfonds

LGBl. Nr.7300-1

A program tervezett éves költsége, illetőleg az egy válla-
latnak nyújtható egyedi támogatás összege: Előirányzat
euróban 2006-ig

év támogatás

2004 100 000

2005 150 000

2006 200 000

Maximális támogatásintenzitás:

A támogatható kiadások 50 %-a, de legfeljebb 100 000 euró az
első fázisban és legfeljebb 35 000 euró a második fázisban

Adózási ügyek kezelése a támogatásokra vonatkozó adózási
ügyeket az osztrák jövedelemadó-törvény szabályozza

Engedélyezés időpontja: A támogatásnak a csoportmentes-
ségi rendelet keretében történő bejelentését követően

A támogatás, illetőleg az egyedi támogatás kifizetésének
időtartama: Az időtartam 2006.12.31-ével jár le (kérelmezés
időpontja) Amennyiben az 1/2004 rendelet hatályát meghosz-
szabbítják, úgy az irányelv hatálya is ennek megfelelően
meghosszabbodik.

Célkitűzés:

Együttműködés létrehozása a kkv-k vagy egy kkv és egy kutató-
és technológiai létesítmény közös projektjének előkészítéséhez.

Különösen az 1/2004 rendelet 7. cikke szerinti, a feldolgozás és
forgalmazás terén történő befektetéseket támogatják.

Érintett ágazatok:

Minden ágazat az idegenforgalom és szabadidős tevékenysé-
gekhez kapcsolódó ágazatok, valamint a mezőgazdasági és
erdészeti őstermelés kivételével.

Mezőgazdasági termékek előállítása, feldolgozása és forgalma-
zása

Engedélyező hatóság neve és címe:

NÖ Wirtschaftsförderungs- und Strukturverbesserungsfonds
Abteilung WST2
Landhausplatz 1/14
A-3109 St. Pölten

Kontaktperson Mag. Helga Kräftner
Tel +43 2742 9005 16101
Fax +43 2742 9005 16240

Internetcím: www.wirtschaftsfoerderung.at

Támogatás száma: XA 24/04

Tagállam: Ausztria

Régió: Alsó-Ausztria, támogatott térség Wald- und Weinviertel
(Állami támogatás száma Nr. N 525/99 – Ausztria – támoga-
tott térségek térképe)

Támogatási program vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalat megnevezése: Befektetési prémium a
Wald- und Weinviertel területén (feldolgozás+forgalmazás)

Jogalap:

Richtlinien für die Investitionsprämie im Wald- und Wein-
viertel

Allgemeine Förderungsbestimmungen des NÖ Wirtschaftsförde-
rungs- und Strukturverbesserungsfonds

Gesetz über den NÖ Wirtschaftsförderungs- und Strukturver-
besserungsfonds

LGBl. Nr.7300-1

A program tervezett éves költsége, illetőleg az egy válla-
latnak nyújtható egyedi támogatás összege: Előirányzat
euróban 2006-ig

év támogatás

2004 100 000

2005 100 000

2006 100 000

Maximális támogatásintenzitás:

kkv esetében a támogatható összeg 30 %-a, legfeljebb 2 200
euró minden újonnan megteremtett munkahelyre

Adózási ügyek kezelése a támogatásokra vonatkozó adózási
ügyeket az osztrák jövedelemadó-törvény szabályozza
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Engedélyezés időpontja: A támogatásnak a csoportmentes-
ségi rendelet keretében történő bejelentését követően

A támogatás, illetőleg az egyedi támogatás kifizetésének
időtartama: Az időtartam 2006.12.31-ével jár le (kérelmezés
időpontja). Amennyiben az 1/2004 rendelet hatályát meghosz-
szabbítják, úgy az irányelv hatálya is ennek megfelelően
meghosszabbodik.

Célkitűzés:
A regionális gazdaságszerkezet javítása és új munkahelyek
teremtése.

Különösen az 1/2004 rendelet 7. cikke szerinti, a feldolgozás és
forgalmazás terén történő befektetéseket támogatják.

Érintett ágazatok:
Minden ágazat az idegenforgalom és szabadidős tevékenysé-
gekhez kapcsolódó ágazatok, valamint a mezőgazdasági és
erdészeti őstermelés kivételével.

Mezőgazdasági termékek előállítása, feldolgozása és forgalma-
zása

Engedélyező hatóság neve és címe:
NÖ Wirtschaftsförderungs- und Strukturverbesserungsfonds
Abteilung WST2
Landhausplatz 1/14
A-3109 St. Pölten

Kontaktperson Mag. Helga Kräftner
Tel +43 2742 9005 16101
Fax +43 2742 9005 16240

Internetcím: www.wirtschaftsfoerderung.at

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági
termékek előállításával, feldolgozásával és értékesítésével foglal-
kozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatá-
sokra történő alkalmazásáról szóló, 2003. december 23-i
1/2004/EK bizottsági rendelet értelmében nyújtott állami támo-
gatásokról adott tagállami tájékoztatás összefoglalása

Támogatás sorszáma: XA 29/04

Tagállam: Spanyolország

Régió: Katalónia

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: „A K+F és a műszaki
innovációs (TI) projektek adókedvezményéhez kapcsolódó
előzetes értékelés vagy indokolt jelentés kérelmének támoga-
tása”

Jogalap: Orden TRI/ /2004, de XX de XXXX, por la cual se
aprueban las bases para el otorgamiento de ayudas para la soli-
citud de acuerdos previos de valoración o de informes moti-
vados en relación con la deducción fiscal de proyectos de
I+D+IT y se abre la convocatoria para el año 2004.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 300 000 euró

Maximális támogatási intenzitás: 50 %

A végrehajtás időpontja: A támogatási program közzététe-
lének dátumától (várhatóan 2004. július).

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2004–2007

A támogatás célja: A támogatási program célja, hogy bátorítsa
a K+F és a műszaki innovációs (TI) projektekben érdekelt vállal-
kozásokat az adókedvezmények igénybevételére a vállalkozások
versenyképességének a kutatás, a fejlesztés és a műszaki inno-
váció ösztönzésén keresztül történő fokozására irányuló poli-
tikai törekvés keretében. A 14. cikk szerint a támogatható költ-
ségek a K+F vagy a műszaki innovációs projekt költségeinek
adózási szempontból történő megállapítását lehetővé tévő
előzetes értékelésre vagy indokolt jelentésre irányuló kérelem
elkészítéséhez szükséges külső tanácsadás költségei. Indokolt
jelentés esetén a támogatás kiterjed a K+F vagy a műszaki inno-
vációs tevékenységet igazoló bizonyítvány akkreditált testület
általi kiadására irányuló alvállalkozói szerződések költségeire is.

Érintett ágazat vagy ágazatok: A halászati és akvakultúra-
termékek, valamint a 4502, 4503 és 4504 KN-kód alá tartozó
termékek kivételével a Szerződés I. mellékletében felsorolt
termékek feldolgozásával foglalkozó valamennyi gazdasági
ágazat.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial.
Passeig de Gràcia, 129, 6a planta.
08008 Barcelona

Internetes cím: www.cidem.com /cidem/cat/serveis/financa-
ment/ajuts/ajutsIF.doc

Támogatás sz.: XA 31/04

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Veneto

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: 2004. ÉVI SZAKKÉP-
ZÉSI TÁMOGATÁSOK ÉVES TERVE. SZAKKÉPZÉSI TEVÉ-
KENYSÉGEK AZ ELSŐDLEGES TERMELÉSI ÁGAZATBAN.
Veneto Tartomány Végrehajtó Bizottságának 2004.05.23-i
1162 sz. határozata.

Jogalap:

L. 845/1978 „Legge quadro in materia di formazione professio-
nale”

L.R. n. 10 del 30.01.1990. „Ordinamento del sistema della
formazione professionale e organizzazione delle politiche regio-
nali del lavoro”

2005.5.5. C 110/9Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



A rendszer keretében tervezett éves kiadások:

Az engedélyezett támogatási program 2 000 000,00 euró
összegű, mely Veneto Tartomány Szakképzési Igazgatóságánál
akkreditált Szakképzési Szervezeteknek nyújtható az elsődleges
termelési ágazatban képzési tevékenység folytatásához.

Munkával kapcsolatos, azaz a határozatban rögzített területeken
foglalkoztatott alanyokra irányuló képzési tevékenységek
számolhatók el.

Az 1/2004 rend. 17. cikke 1. pontjának a) alpontja alapján
megerősítésre kerül, hogy a kezdeményezés megvalósításához a
megfelelő tartományi mérlegben ténylegesen rendelkezésre álló
összeg

72040. rovat – 2 000 000,00 euró hozzájárulás tőkeszámlán

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás egy költség/
tanítási óra paraméter alapján nyújtható. Ez a paraméter
jelenleg 110,00 euró x tanítási óra összegnek felel meg.

A végrehajtás időpontja: A támogatás nyújtására azután
kerülhet sor, hogy a program a Tartományi Vezető Rendele-
tével elindult és azt Veneto Tartomány Hivatalos Közlönyében
közzétették.

A program vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A támogatási rendszer a maradékösszegek képzési szer-
vezeteknek történő folyósításával szűnik meg, melyre a beszá-
moló ellenőrzése és jóváhagyása után kerül sor.

A támogatás célja:

Veneto Tartomány költségvetéséből évente előirányoz forrá-
sokat, melyek a mezőgazdasági vállalkozók, kisegítők, műszaki
kisegítők és más, a mezőgazdasági ágazatban működő hivatá-
súak segítésére folyamatos szakképzési tevékenységek végzését
célozzák (2003.08.09-i 32. sz. T.T.), a következők célokra

– a vállalkozói ismeretek terjesztésének előmozdítása;

– a mezőgazdasági dolgozók szakképzettségének növelése;

– a technológiai innováció területén az ismeretek bővítésének
elősegítése.

A Tartományi Végrehajtó Bizottság 1162/2004 sz. határozata
ezért utal a 01/2004/EK Rend. 14. cikkére. A támogatási
program által fedezett elszámolható költségek főként a szakkép-
zési program szervezéséhez kapcsolódó költségek.

Érintett ágazat(ok): A program a szakképzési szolgáltatás
területén olyan alanyokra alkalmazandó, akiknek az 53/2003
sz. T. alapján az oktatás és szakképzés joguk és kötelességük.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: Veneto Tarto-
mány – Szakképzési és Munkaügyi Titkárság – Tartományi

Szakképzési Igazgatóság Via G. Allegri n. 29 30174 Mestre –
Venezia (Italia)

Internetcím: www.regione.veneto.it /bandi di concorso

Egyéb információk:

Info Képzési Igazgatóság

Direzione Formazione
Tel 0039412795030 – 5029
Fax 0039412795085

Támogatás száma: XA 32-04

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Cumbria

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Farming Connect
Cumbria (FCC)

Jogalap: Sections 4 and 5 of the Regional Development Agen-
cies Act 1998.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás
vagy a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:

Gazdasági év Költségvetés

2004/2005 943 260 angol font

2005/2006 2 475 520 angol font

2006/2007 3 677 280 angol font

2007/2008 9 765 090 angol font

Támogatás maximális intenzitása:

A) Üzleti tanácsadás és a támogatás egyszerűbb megszerzésére vonat-
kozó szolgáltatás

A támogatás intenzitása 100 % lesz. Az ezen tétel alapján
nyújtott támogatás teljes összege kedvezményezettként
korlátozott lesz, vagyis a technikai támogatásért 100 000
euró a legmagasabb összeg 3 éves időszakon keresztül.
Azonban a kedvezményezettenkénti legmagasabb támogatás
minden esetben várhatóan jelentősen kevesebb lesz, mint
100 000 euró.
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B) FCC fejlesztési támogatások

A támogatás legmagasabb összege 40 % lesz, vagy a fiatal
gazdálkodók esetében (az 1257/1999/EK rendelet 8.
cikkében meghatározottak szerint) a létrehozás utáni 5 éven
belül 50 %. A projektenkénti támogatás mértékét 16 000
angol fontban állapítják meg minden kérelmező esetében. A
kérelmezők támogatást több projektre vonatkozóan is kérel-
mezhetnek, de egy kérelmező sem kaphat összesen több
mint 30 000 angol fontot ezen tétel alatt.

C) FCC technikai tanácsadási támogatások

A támogatás legnagyobb intenzitása 50 % lesz. A projek-
tenkénti támogatás mértékét 1 300 angol fontban állapítják
meg.

A végrehajtás időpontja: 2004. július 29.

A támogatási program vagy az egyedi támogatás nyújtá-
sának időtartama: Az FCC-programban való részvételre vonat-
kozó alapkérelmeket 2007. január 31-ig kell benyújtani.

A) Üzleti tanácsadás és a támogatás egyszerűbb megszerzésére vonat-
kozó szolgáltatás

Minden tanácsadás 2007. április 30-ig megtörténik.

B) FCC fejlesztési támogatások

Az FCC fejlesztési támogatásokra vonatkozó kérelmek
benyújtásának utolsó határideje 2006. november 30-a, és
minden kifizetés iránti kérelmet 2007. március 31-ig kell
benyújtani.

C) FCC technikai tanácsadási támogatások

Az FCC technikai tanácsadási támogatásokra vonatkozó
kérelmek benyújtásának utolsó határideje 2007. január 31-
a, és minden kifizetés iránti kérelmet 2007. március 31-ig
kell benyújtani.

A támogatás célja:

A cél Cumbria vidéki gazdasága fenntartható fejlődésének
hosszú távú támogatása a következő területeken

– a mezőgazdasági üzemek mezőgazdasági tevékenységének
diverzifikációja,

– a gazdasági társaságok hatékonyságának javítása,

– állatvédelmi feltételek javítása,

– a vidéki környezet védelme.

A) Üzleti tanácsadás és a támogatás egyszerűbb megszerzésére vonat-
kozó szolgáltatás

Az elszámolható költségek az 1/2004/EK rendelet 14.
cikkének megfelelően a tanácsadási szolgáltatások díjai.

B) FCC fejlesztési támogatások

Az elszámolható költségek az ingatlanok építése, megszer-
zése vagy fejlesztése, az új gépek és berendezések —

ideértve a számítógépes szoftvereket is — vásárlása vagy
lízingelése, vagy az olyan általános költségek, mint az építé-
szek, mérnökök és tanácsadók díjai, a megvalósíthatósági
tanulmányok, valamint a szabadalmak és használati engedé-
lyek megszerzése, a kiadások 12 %-áig. Ez összhangban van
az 1/2004/EK rendelet 4. cikkével.

C) FCC technikai tanácsadási támogatások

A elszámolható költségek az 1/2004/EK rendelet 14.
cikkének megfelelően a tanácsadási szolgáltatások díjai.

Az érintett ágazat(ok): A támogatási rendszer a mezőgazda-
sági termelési tevékenységekre és a mezőgazdasági üzemben
történő feldolgozási és forgalomba hozatali tevékenységekre
érvényes. Minden alágazat jogosult minden támogatásra, az
olyan termékek előállításának és forgalomba hozatalának kivé-
telével, amelyek a tejet és a tejtermékeket utánozzák vagy
helyettesítik, valamint a cukorágazatban az olyan termékek
előállításának és forgalomba hozatalának kivételével, amelyek
nem jogosultak beruházási támogatásra.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Rural Regeneration Cumbria
Hackthorpe Business Centre
Hackthorpe
Cumbria
CA10 2HX

Internetes cím:

www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/exist-exempt.htm.

Elérhető a „Farming Connect Cumbria” linkre kattintva, de
közvetlenül is a következő oldalon

http://www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/schemes/fcc.pdf.

Egyéb információk:

A támogatási rendszer 3 elkülönülő intézkedésből áll.

A) Üzleti tanácsadás és a támogatás egyszerűbb megszerzésére vonat-
kozó szolgáltatás

A gazdálkodóknak és más mezőgazdasági termelőknek és
feldolgozóknak nyújtott, a vállalkozás különleges szükségle-
teihez igazított rugalmas üzleti tanácsadás és támogatási
szolgáltatás, hogy segítsék a vállalkozás hatékonyságának
javítása céljából a hivatalos üzleti terv elkészítését.

B) FCC fejlesztési támogatások

A vállalkozás végül kérelmet nyújthat be az üzleti terv
végrehajtására – a vállalkozás jövőbeni fejlesztése érdekében
az üzemekbe való beruházással – vonatkozó támogatásra.

C) FCC technikai tanácsadási támogatások

A gazdálkodók alternatív módon támogatást kaphatnak az
üzleti terv végrehajtására vonatkozó alaposabb tanács-
adásra.
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A támogatás jelentős része akkor kerül kifizetésre, ha a kifize-
tett számlákat benyújtották, és az 1. fázis (az üzleti terv elkészí-
tése) lezárult. Ezért a kiadások nagy része a támogatási rendszer
működésének időszaka vége felé fog felmerülni.

Támogatás száma: XA 33/04

Tagállam: Német Szövetségi Köztársaság

Tartomány: Baden-Württemberg Ministerium für Ernährung
und Ländlichen Raum Baden-Württemberg

Támogatás megnevezése, jogalap:
Richtlinien des Ministeriums für Ernährung und ländlichen
Raum Baden-Württemberg zur einzelbetrieblichen Förderung
landwirtschaftlicher Unternehmen 2004,

Abschnitt D Förderung betrieblicher Managementsysteme 2004

Praxistest für eine Managementhilfe vor allem zur Umsetzung
von Cross Compliance, sonstigen Regelungen zur guten fachli-
chen Praxis und Anforderungen von Qualitätssicherungssys-
temen.

Tervezett éves költség, költségvetési tétel: 100 000 euró
(csak 2004-ben)

Kedvezményezett: A kb.66 000 számításba jöhető Baden-
Württemberg-i mezőgazdasági termelő közül legfeljebb 400
üzem vehet részt az intézkedésben és kaphat befektetési támo-
gatást.

Intézkedés (technikai segítség) leírása:

Intézkedés célja

A termelő a kidolgozott nyomtatványok segítségével önmaga
győződhet meg arról, hogy megfelel-e a luxemburgi határoza-
tok keretében a kölcsönös megfeleltetéssel meghatározott
előírásoknak. Ezáltal nő a termelő számára a minőségbiztonság
és a megfelelő eljárás biztosításának lehetősége, különös tekin-
tettel arra, hogy Baden-Württemberg felaprózott szerkezetű
mezőgazdaságában az egyes termelőknek nehéz áttekinteniük a
komplex jogi feltételrendszert. Továbbá törekednek az
1782/2003/EK rendelet végrehajtásának javítására.

Ennek érdekében egy, az egész üzemre kiterjedő igazgatási és
dokumentációs rendszert fejlesztettek ki, amelyet 2004-ben
legfeljebb 400 résztvevővel valós körülmények között tesz-
telnek. A teszt segítségével kiküszöbölik a rendszer esetleges
hibáit, valamint továbbfejlesztik azt. A rendszer tesztelését
megelőzően a termelő képzéseken és tanfolyamokon vesz részt.

Rendelkezésére bocsátják a képzés anyagát (3 dosszié). A
képzés és az anyagok értékelésére több fázisban kerül sor.

A termelők képzésére és továbbképzésére a támogatható költsé-
gekhez a következő támogatásokat nyújtják

a) A képzés – beleértve a képzés anyagát – költségei

b) A termelők útiköltségei

c) A termelő távollétében a helyettesítésre fordított kiadások

Az a)-c) pontig keletkező költségekre legfeljebb 250 euró támo-
gatást irányoznak elő.

A 2004-es tesztidőszak során nem veszik igénybe a D.
szakaszban előirányzott támogatást.

Támogatás intenzitása:
A fenti támogatások a részleges költségtérítés révén ösztönzik a
termelőket a fejlesztési- és tesztfázisban való részvételre.

A költségtérítés nem lépi túl a jelzett mértéket.

Támogatás időpontja:
Az intézkedést 2004 nyarán hajtják végre és 2004 őszén érté-
kelik.

Az intézkedés kezdetére és a támogatások kifizetésére azután
kerül sor, hogy a szükséges azonosító számok rendelkezésre
állnak.

Időtartam: Az intézkedés 2004 végéig lezárul.

Támogatás célkitűzése (v.ö. 2.4): Önkontroll- és dokumentá-
ciós rendszer kifejlesztése és tesztelése a helyes szakmai eljárás
(kölcsönös megfeleltetés) biztosítására. A támogatás az
1/2004/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdése a) pontjának
hatálya alá tartozik.

Érintett ágazatok: A technikai segítség nem termék- vagy
ágazatspecifikus, hanem minden termelő számára nyitott.

Engedélyező hatóság neve és címe:
Az engedélyezést a mezőgazdasági hatóságok végzik. Ezen
hatóságok címe a következő internetcímen érhető el

http://www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de/

A támogatás internetcíme:
A támogatás csak akkor kerül fel a világhálóra, amikor a feltéte-
lek teljesülnek és Baden-Württemberg azonosító számot kapott.
A támogatás akkor a következő címen található meg

http://www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de/mlr/
Fachinfo/mlr_RL AFP_2004_internet.pdf
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