
A tagállamok által közzétett összefoglaló tájékoztató az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a
mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és közép-
vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2003. december 23-i

1/2004/EGK bizottsági rendelet értelmében nyújtott állami támogatásokra vonatkozóan

(2005/C 146/02)

Támogatás száma: XA No 62/04

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Marche tartomány

Támogatás megnevezése: Támogatások engedélyezése az
1997. szeptember 26-án kezdődött földrengés miatt károsodott
mezőgazdasági és állattenyésztési tevékenységek javára az ideig-
lenes jellegűből állandóvá átalakított istállók higiéniai és egész-
ségügyi alkalmassá tételét célzó beruházásokra.

Jogalap: Art.2 Legge regionale n. 21 del 10 dicembre 2003
„Trasformazione in costruzioni a carattere permanente degli
alloggi prefabbricati temporanei installati a seguito degli eventi
sismici iniziati il 26 settembre 1997”. Delibera giunta regionale
n 789 del 13/7/2004

A támogatási rendszer előirányzott éves költsége: A
2004/2005 évre tervezett teljes költség összege 1 000 000,00
euró.

A támogatás maximális intenziása: A támogatási rendszer a
támogatások engedélyezését tőkeszámlára írja elő az ideiglenes
építmények állandó jellegűvé történő átalakításához szükséges
infrastrukturális beruházások megvalósításához.

A támogatás a támogatható beavatkozások megvalósítására
feltételezett költségek 50 %-ának felel meg, amelyek kiszámítá-
sánál nem lehet magasabb árakat figyelembe venni, mint
amelyek Marche tartomány hivatalos árjegyzékében a közmun-
kákra vonatkozóan szerepelnek, egyébként pedig a megengedett
költségek határain belül kell meghatározni, ami

– négyzetméterenként 135,00 euró az egészségügyi-higiéniai
átalakítási munkákra;

– a fentiekben meghatározott számításhoz a következő további
hozzájárulás társul:

– négyzetméterenként 6,00 euró az egészségügyi-higiéniai
átalakítási munkákkal járó műszaki költségekre;

Az így kiszámított hozzájárulás teljes összegéhez hozzáadhatók
a vonatkozó adóterhek (ÁFA, kiegészítő társadalombiztosítási
járulék stb.), amennyiben nem visszaigényelhetőek. Figyelembe
véve, hogy a szóban forgó istállók mindegyike a károsultnak
minősített övezetben épült, a kiegészített és módosított

268/75.sz. közösségi irányelvben foglalt besorolás szerint indo-
kolt az 50 %-nak megfelelő bruttó támogatási intenzitás alkal-
mazása. Főként ugyanazokról a területekről van szó, amelyek a
DDS/SAR (a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Tevékenységeket
Irányító Szolgálat vezetőjének) 196/04. sz. határozata 3. és/
vagy 12., a regionális fejlesztési terv intézkedéseinek végrehaj-
tását érintő pályázati felhívásokra vonatkozó mellékletek jegy-
zékében szerepelnek

Az alkalmazás időpontja: 2004-től, egyébként pedig 10
munkanappal ezen űrlap elküldése után az 1/2004/EK rendelet
19. cikkének (1) bekezdésének megfelelően.

A támogatás időtartama: A támogatás 2005.12. 31-ig enge-
délyezhető.

A támogatás célja: A támogatás azokra az egyéni vagy szövet-
kezeti mezőgazdasági kis- és középvállalkozásokra vonatkozik,
amelyek eleget tesznek a Marche tartománynak a 2000.09.26-i
C(2000) 2726 DEF bizottsági határozattal jóváhagyott Regio-
nális Fejlesztési Tervében már megállapított és az 1/2004/EK
rendelet 4. cikkében említett jövedelmezőségi feltételeknek.

A követendő célok a fent említett 4. cikk rendelkezéseinek
megfelelően a termelés javítására és átstrukturálására, a termé-
szeti környezet, valamint az állatok élet- és higiénés körülmé-
nyeinek gondozására és javítására vonatkoznak.

A jogalapban megjelölt tartományi törvény különleges célja a
mezőgazdasági termeléshez nélkülözhetetlen istálló- és pajtaál-
lomány megóvása az említett fából készült építmények új, beto-
népületekkel történő kiváltásából eredő jelentős környezeti
hatás elkerülése érdekében.

Támogatható költségek: Az 1/2004/EK rendelet 4. cikke (4)
bekezdésének megfelelően a támogatható költségek az istállóé-
pületeknek a hatályos higiéniai-egészségügyi előírásoknak
megfelelő átalakítását célzó beavatkozásokra vonatkozik,
ideértve a hozzátartozó trágyagödrök kialakítását is.

Egyértelművé kell tenni, hogy a kiadások támogathatósága a
támogatás engedélyezésének napjától érvényes.

Érintett gazdasági ágazat: A támogatási rendszert a mezőgaz-
dasági termékeket előállító, feldolgozó és forgalmazó ágazatban
működő kis- és középvállalkozásokra kell alkalmazni.
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A támogatást engedélyező hatóság neve és címe: REGIONE
MARCHE – Centro operativo di Muccia e Fabriano

Egyéb információ: A támogatásokat kizárólag azoknak a kis-
és középvállalkozásoknak lehet megítélni, amelyek a mezőgaz-
dasági ágazatban igazoltan jövedelmezően működnek, és olyan
termékekkel fogalkoznak, amelyeknek már van vagy a jövőben
lesz felvevőpiaca, olyan beruházásokra, amelyek nem eredmé-
nyezik ezeknél a kisvállalkozásoknál a 20 %-ot meghaladó
termelési kapacitás növekedését, amit állattenyésztés esetén az
állatállomány, növénytermesztés esetén pedig a megművelt
termőterület egységére vonatkoztatva kell meghatározni;

A fent említett követelmények (az 1/2004/EK rendelet 4. cikke
(5), (6) és (8) bekezdése a) pontjában foglaltak szerinti) betar-
tását ellenőrző értékelés és mérés feltételeire és módozataira
vonatkozóan egyértelművé kell tenni, hogy a Marche tarto-
mánynak a 2000. szeptember 26-i C(2000) 2726 DEF bizott-
sági határozattal jóváhagyott Regionális Fejlesztési Tervében az
1257/99 rendeletnek megfelelően megállapított követelmé-
nyeket kell figyelembe venni. A Regionális Fejlesztési Terv az
alábbi internetes oldalon érhető el: www.agri.marche.it

Támogatás száma: XA 1/05

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Lancashire (beleértve Blackpool és Blackburn központo-
sított illetékességi területeit), valamint Wigan, Bolton, Bury,
Rochdale és Oldham körzetei

A támogatás vagy az egyeditámogatásban részesülő vállal-
kozás megnevezése: Rural Business Facilitation Service
(Lancashire and North Manchester)

Jogalap: Section 5 of the Regional Development Agencies Act
1998

A támogatás tervezett éves költségvetése vagy a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege: A támo-
gatás teljes költségvetése 3 490 068 angol font. Ennek elosztása
4 pénzügyi évre vonatkozik

2005. január 31.–2005. március 31. 318 670 angol font

2005. április 1.–2006. március 31. 1 314 011 angol font

2006. április 1.–2007. március 31. 1 338 168 angol font

2007. április 1.–2007. június 30. 519 219 angol font

Támogatás maximális intenzitása: 100 % a Rural Business
Facilitation Service által nyújtott kezdeti konzultációkra

50 % a külső konzulensek által nyújtott részletes konzultáci-
ókra

A végrehajtás időpontja: A támogatás 2005. január 31-től
alkalmazható.

A támogatás időtartama vagy az egyedi támogatás odaíté-
lése: A támogatás 2007. június 30-ig nyitott marad.

Ágazati támogatás: A támogatás Lancashire mezőgazdasá-
gának a hosszú távú fejlesztésére szolgál a gazdálkodóknak és a
mezőgazdasági jellegű vállalkozásoknak nyújtott, a vállalkozás
hatékonyságának fejlesztésére irányuló tanácsadás és technikai
segítségnyújtás útján.

Az 1/2004. rendelet 14. cikkével összhangban a támogatható
költségek a konzultációs szolgáltatások díjai.

Érintett ágazat(ok): A támogatás valamennyi mezőgazdasági
jellegű vállalkozásra vonatkozik, beleértve a termelést, a feldol-
gozást és a marketinget. A támogatás valamennyi alágazat
számára nyitva áll.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Lancashire County Council
Environment Directorate
Guild House
Cross Street
Preston
United Kingdom
PR1 8RD

Honlap: www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/exist-
exempt.htm. Kattintson a „Rural Business Facilitation Service
(Lancashire and North Manchester)”-re. Közvetlenül is elérhető:
http://defraweb/farm/state-aid/setup/schemes/rbfs.pdf.

Egyéb információ: Ez a támogatási rendszer nyújtja az első
kapcsolódási pontot Lancashire és Észak-Manchester vala-
mennyi olyan mezőgazdasági jellegű vállalkozása számára,
amelynek kezdeti tanácsadásra van szüksége a vállalkozás
fejlesztéséhez. Később, az elképzelések megvalósításához részle-
tesebb konzultáció vehető igénybe. Ahol már jelenleg is rendel-
kezésre áll más, kormányzati támogatási rendszerek által támo-
gatott konzultáció, ott a kérelmezőket ezekhez a rendszerekhez
fogják átirányítani. Ahol máshonnan nem részesülnek tanács-
adásban, ott az RBFS munkatársai biztosítanak konzultációs
lehetőséget, vagy pedig külső szakértőkhöz irányítják a kérel-
mezőket. Belső konzultáció igénybe vétele esetén a támogatás
intenzitása 100 %, nem korlátozódik 50 %-ra (lásd fent).

A támogatás a későbbiekben valamennyi vidéki vállalkozás
számára elérhető lesz, nemcsak a mezőgazdasági jellegűek
számára. A nem mezőgazdasági jellegű vállakozások a 69/2001
bizottsági rendelet értelmében de minimis támogatásban része-
sülnek.

Támogatás száma: XA No 02/05

Tagállam: Olaszország

Régió: Umbria tartomány

Támogatás megnevezése: az agrárélelmiszer-hálózat beruhá-
zási támogatásával kapcsolatos intézkedések megvalósítása
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Jogalap: Il regime di aiuti in argomento, avviato a far data
dalla pubblicazione del bando pubblico (4 novembre 2004), è
da considerarsi come riapertura dei termini di presentazione
delle domande di aiuto a valere delle Misure 1.1.1. (a), 1.2.1 (g)
e 1.2.2.(m) del PSR della Regione Umbria la cui copertura
finanziaria è assicurata con risorse regionali, qualora non si
rendessero disponibili risorse nazionali aggiuntive sulla dota-
zione del Piano di Sviluppo Rurale dell'Umbria.

Előzetes éves költség: 50 millió euró (becsült összeg)

Támogatás maximális intenzitása: A támogatható beruhá-
zások típusa szerint változó

– a költség 40 %-a ingatlanok és ingóságok beruházására
rendeltetés szerint (beruházások a mezőgazdasági vállalkozá-
sokban és a mezőgazdasági termékeket feldolgozó és forgal-
mazó ágazatba)

– a költség 20 %-a gépek és ingó felszerelések beszerzésére
(mezőgazdasági vállalkozási beruházások)

– a költség 50 %-ig vállalkozási minőségi rendszerek bevezeté-
sére az ISO 9000 szabványok követelményei szerint, vállal-
kozásonként 100 000 euróig

– a költség 50 %-ig környezeti minőségi rendszerek bevezeté-
sére az ISO 14000 szabványok követelményei szerint, vállal-
kozásonként 100 000 euróig

– 50 %-ig az agrár-élelmiszeri vállalkozásoknak, és 80 %-ig a
mezőgazdasági vállalkozásoknak, a higiéniai-egészségügyi
önellenőrző tervek megvalósítási költségeire a HACCP
modell szerint vállalkozásonként 100 000 euróig.

– 60 %-ig az agrár-élelmiszeri vállalkozásoknak és 80 %-ig a
mezőgazdasági vállalkozásoknak az élelmiszertermékek
nyomonkövethetőségi ellenőrző és az élelmiszerlánc-tanúsí-
tórendszerek bevezetésére

– a támogatható költség 80 %-ig a minőségi mezőgazdasági
termékek marketingterveire és a tervek megvalósítására

– a támogatható költség 50 %-ig a minőségi szabályzatok,
műszaki, megvalósíthatósági és tervezési tanulmányok elké-
szítésére, az áruismereti tulajdonságok meghatározására és/
vagy szabályozására, valamint a minőségi termékek bemuta-
tására

Az alkalmazás időpontja: 2005. március 1.

A támogatás időtartama: éves

A támogatás célja: az agrárélelmiszer-rendszer különböző
szereplői közötti integráció megerősítése. Vonatkozó cikkek: (4;
7; 13)

támogatható költségek:

támogatások az előállításhoz (4. cikk)

a) a mezőgazdasági vállalkozást szolgáló mezőgazdasági
épületek építése, átalakítása, rendkívüli karbantartása, bele-

értve az olyan külső kiegészítő munkálatokat is, mint terek,
körbezárt területek, karámok stb. megvalósítása (nem támo-
gatható a lakóépületeken belüli részek megvalósítása, kivéve
az önállóan kialakított mellékrészeket);

b) speciális fás ültetvények telepítése és/vagy felújítása. Kizárt a
támogatás új szőlőültetvények vagy olajfaültetvények telepí-
tésére vagy már meglévő szőlőültetvények felújítására. Olaj-
faültetvények felújítása kizárólag akkor támogatható, ha
nem változik a növények száma

c) mezőgazdasági, zootechnikai, környezetvédelmi, idegenfor-
galmi, rekreációs és sportolási célokat szolgáló mesterséges
víztározók a mezőgazdasági vállalkozás multifunkcionális
megfelelésére, valamint az ezek működéséhez és a vízszol-
gáltatáshoz szükséges berendezések;

d) hegyi mezők és legelők kialakítására és feljavítása, kerítés az
állatok számára stb.;

e) szolgalmi utak és üzemi vízvezetékek létesítése és rendkívüli
karbantartása;

f) mezőgazdasági hidraulikus rendszerek, talajszintezés és
kőmentesítés, beleértve a felszíni vizek elvezetését és szabá-
lyozását másodlagos gyűjtőárkok létrehozása által, lehetőség
szerint tájvédelmi módszerekkel, legfeljebb 25 000 euróig.

g) beruházások a vállalkozás minőségi vagy hiánypótló termé-
keinek feldolgozására és forgalmazására (az ezek közvetlen
értékesítését szolgáló beruházásokat is belértve), azzal a
feltétellel, hogy a feldolgozandó vagy forgalmazandó termék
gazdasági tekintetben a vállalkozás jövedelmének EUME-ben
kifejezett legalább 40 %-a, vagy, abszolút értékben, legalább
20 EUME-nek felelnek meg a feldolgozandó termékek. A
létesítménynek valamennyi esetben arányban kell lennie a
vállalkozás termelési kapacitásával. Nem kell korlátozásokat
alkalmazni akkor, ha hiánypótló termékek előállítására szol-
gáló kisebb létesítményekről van szó, vagy a hatályos
jogszabályok szerint biológiai módszerekkel előállított
termékek, vagy az állatállomány számára takarmányként
feldolgozott alapélelmiszerek esetében. A szőlészeti-borá-
szati ágazatban az új gazdasági létesítmények megvalósítá-
sához a támogatások minden esetben alá vannak rendelve
egy legalább 5 hektár területű szőlővel beültetett tulaj-
donnak a DOCG termelésére és 10 hektárnak a DOC vagy
IGT termelésére, miközben az olívaolajat feldolgozó
ágazatban legalább 5 000 olajfa tulajdonlása a feltétel.

h) állatállomány első beszerzése és törzskönyvezett vagy azzal
egyenértékű kiváló minőségű tenyészállatok (hím és
nőstény) beszerzése;
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i) beruházások vagy ellátmányok a vadállomány tenyészté-
séhez élelmezési vagy újratelepítési céllal, azokra a fajtákra
korlátozva, amelyek számára ezt a vadászati állatállományra
vonatkozó terv (Piano Faunistico Venatorio) ezt lehetővé
teszi.

j) új gépek és felszerelések vásárlása, amennyiben ezekkel a
vállalkozás még nem rendelkezik, beleértve az informatikai
berendezéseket (hardware és software) és az adminisztratív
ügyvitel és a könyvelés javítását szolgáló eszközöket, a
támogatható beruházások maximális összegének legfeljebb
40 %-áig a vállalkozásoknál, ami 70 %-ig emelkedhet az
olyan szövetkezetek esetében, amelyek saját tagjaik számára
nyújtanak szolgáltatásokat. Nem támogatható gépek pótlása,
a munkavégzés biztonságát és minőségét javító eszközök
kivételével a hatályos jogszabályokban előírt minimális
követelményekre való tekintettel, azzal a feltétellel, hogy a
cserére szoruló gép több mint öt éves. 2001. december 31-
ig megengedett a cseregépek beszerzése egy olyan program
keretében, amelyik kötelezően előírja az ingatlanberuházá-
sokat is, a teljes programban előirányzott költség legalább
50 %-ának megfelelő mértékben.

k) felszerelések beszerzése a mezőgazdasági és zootechnikai
termelési tevékenységből származó maradványok kezelésére
és feldolgozására a vállalkozáson belüli újrahasznosítás
céljából, vagy kereskedelmi céllal, a vállalkozás vagy a társ-
vállalkozások termelésének mértékéig. Azonkívül megenge-
dett gépek és berendezések beszerzése „talajjavító zöld
komposzt” vagy „szelektív gyűjtésből származó talajjavító
komposzt” előállítására, a gazdaság területének megfelelő
mennyiségre korlátozva.

l) általános költségek összességében a támogathatónak elfoga-
dott költségek legfeljebb 12 %-áig, összefüggésben a

– technikusok és konzulensek tiszteletdíjával a tervezési
költségekre, a munkálatok irányítására és ellenőrzésére,
megvalósítási tanulmányokra és üzleti tervekre, legfeljebb
8 % illetékhányadig stb.;

– honlapok létrehozásával a termékek és a szolgáltatások
kereskedelmének (e-kereskedelem) céljára;

– tanácsadás a személyzetnek, és képzés a munkafolya-
matok minőségi ellenőrzésének bevezetése, valamint a
szabványoknak (ISO 9000, ökocímke stb.) való önkéntes
megfelelés céljával;

– szabadalmak és engedélyek beszerzése;

A támogatásokból támogathatóak az alábbi beszerzések
költségei

– földterület művelés céljára;

– hizlalásra szánt állatok, baromfifajták tenyészállatai és
disznófajták hibrid tenyészállatai, amennyiben nem szere-
pelnek a minőségi termékek termékszabályzatában.

– előállítási jogok;

– személyek és tárgyak szállítására alkalmas járművek;

– hagyományos karbantartási műveletek.

Feldolgozás és forgalmazás (7.cikk)

a) ingatlanok építése, átalakítása és korszerűsítése;

b) ingatlanok beszerzése, földterület kivételével, legalábbis a
2000. július 28-i 1685/2000/EK rendelet mellékletének 5.
előírásában foglalt feltételeknek és korlátozásoknak megfe-
lelően legfeljebb a támogatásokból támogatható beruhá-
zások 70 %-ig, azzal a feltétellel, hogy a szóban forgó
ingatlan a bekerülés teljes költségének legalább 30 %-áig
átalakításra kerül;

c) gépek és felszerelések beszerzése, az informatikai eszközöket
is beleértve;

d) szoftverek beszerzésének költségei, és tanácsadás az előző
pontban foglalt gépek és felszerelések üzembe helyezésére;

e) általános költségek összességében a támogathatónak elfoga-
dott költségek legfeljebb 12 %-áig, összefüggésben a

– technikusok és konzulensek tiszteletdíjával a tervezési
költségekre, a munkálatok irányítására és ellenőrzésére,
megvalósítási tanulmányokra és üzleti tervekre, legfeljebb
8 % illetékhányadig stb.;

– honlapok létrehozásával a termékek és a szolgáltatások
kereskedelmének (e-kereskedelem) céljára;

– tanácsadás a személyzetnek és képzés a munkafolyamatok
minőségi ellenőrzésének bevezetése, valamint a szabvá-
nyoknak (ISO 9000, ökocímke stb.) való önkéntes megfe-
lelés céljával;

– szabadalmak és engedélyek beszerzése;

Nem támogatható költségek

– az alapelőállítást követő termelési fázisokra vonatkozó
beruházások, amennyiben nem a vállalkozáson belül kerül
sor a mezőgazdasági alapanyag előállítására;

– kiskereskedelmi beruházások;

– beruházások harmadik országokból származó termékek
forgalmazására vagy feldolgozására.

Egyetlen esetben sem támogathatók olyan beruházások,
amelyek növelik a termelési kapacitást azokban az ágaza-
tokban, amelyekben a piac közös szervezésének keretében
különleges korlátozások vannak érvényben, amelyeknél nem
biztosítható a piac megfelelő felvevő kapacitása.

A minőségi mezőgazdasági termékek előállításának és forgal-
mazásának elősegítését célzó támogatások (13.cikk)

a) a termék első és önkéntes minőségi tanúsítványának kiállítá-
sához kapcsolódó ellenőrzések költségei a 2081/92/EK,
2082/92/EK, a 2092/91/EK és az 1804/99/EK rendelet
szerint

2005.6.16. C 146/5Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



b) vállalati minőségi rendszerek bevezetésének költségei az ISO
9000 szabványainak feltételei szerint.

c) vállalati környezeti rendszerek bevezetésének költségei az
ISO 14000 vagy az EMAS szabványainak feltételei szerint.

d) higiéniai-egészségügyi önellenőrzési tervek megvalósításának
költségei a HACCP módszer alapján

e) az élelmiszertermékek nyomonkövethetőségének ellenőrzési
rendszereinek és az élelmiszerlánc tanúsítványának költségei

f) marketingtervek készítésének és megvalósításának költségei,
magában foglalva a szervezési forrásokat és szükséges eszkö-
zöket

g) a minőségi szabályzatok, műszaki, megvalósíthatósági és
tervezési tanulmányok elkészítésének, az áruismereti tulaj-
donságok meghatározásának és/vagy szabályozásának, vala-
mint a minőségi termékek bemutatásának költségei

Érintett ágazatok: a támogatási rendszert a mezőgazdasági
termékek előállítására, feldolgozására és/vagy forgalmazására
kell alkalmazni, az 1/2004/EK rendelet 2. cikkében meghatáro-
zottak szerint. Egyetlen esetben sem támogathatók olyan
beruházások, amelyek növelik a termelési kapacitást azokban
az ágazatokban, amelyekben a piac közös szervezésének kere-
tében különleges korlátozások vannak érvényben, amelyeknél
nem biztosítható a piac megfelelő felvevő kapacitása.

A támogatást odaítélő hatóság neve és címe: Regione
Umbria – Direzione Attività Produttive. Centro Direzionale
Fontivegge – 06100 PERUGIA

e-mail cím: fgarofalo@regione.umbria.it

Honlap: www.regione.umbria.it

Támogatás száma: XA 03/05

Tagállam: Spanyolország

Régió: Kasztília és León

A támogatás megnevezése: A Kasztília és León autonóm
körzetbeli szövetkezeti mozgalom előmozdítására irányuló
támogatás.

Jogalap: Orden AYG.../2005, de ... febrero, de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, por la que se regulan y convocan
ayudas destinadas a la promoción del movimiento cooperativo
en la comunidad autónoma de Castilla y León.

A támogatási program a 2003. december 23-i 1/2004/EK
bizottsági rendelettel megállapított mentességen alapul, külö-

nösen a termelői csoportoknak nyújtott támogatás tekintetében
annak 10., a minőségi termékek előállítását és forgalmazását
ösztönző támogatás tekintetében annak 13., az agrárszektornak
szánt technikai segítségnyújtás tekintetében pedig annak 14.
cikkén.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A 2005. évre tervezett támogatás összege 1 200 000
euró.

Maximális támogatási intenzitás:
– Az 1/2004/EK rendelet 10. cikke értelmében: a támogatás

kedvezményezettenkénti lehetséges legnagyobb összege
100 000 euró.

– Az 1/2004/EK rendelet 13. cikke értelmében: a támogatás
kedvezményezettenkénti lehetséges legnagyobb összege
100 000 euró, amely három évre terjed ki.

– Az 1/2004/EK rendelet 14. cikke értelmében: a támogatás
kedvezményezettenkénti összege három évre kiterjedően
nem haladhatja meg a 100 000 eurót, vagy ha az kedvezőbb,
a támogatható költségek 50 %-át.

A végrehajtás időpontja: A támogatási program a tervek
szerint 2005 márciusában lép hatályba.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A támogatási program 2006. december 31-ig marad
hatályban.

A támogatás célkitűzése:

Általános célkitűzés:

A mezőgazdasági szövetkezeti mozgalom erősítése Kasztília és
León autonóm körzetben.

Másodlagos célkitűzések:

– Új szövetségek létrehozásának és más, magasabb szintű,
összeolvadással vagy egyesüléssel létrejött szerveződések
megerősödésének támogatása.

– Olyan már meglévő szerveződések támogatása, amelyek
jelentős mértékben (legalább 30 %-kal) növelik forgalomba
hozott termékeik értékét.

– A minőségi mezőgazdasági termékek előállításának és forgal-
mazásának ösztönzése.

– Technikai segítségnyújtás a szövetségek részére a pénzügyi
ellenőrzésben, a vezetési gyakorlat átvilágításában, a megva-
lósíthatósági tanulmányok és a befektetési elemzések készíté-
sében, a piackutatásban, valamint versenyek, kiállítások és
vásárok szervezésében.
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Alkalmazott cikkek:

– A támogatási program a termelői csoportoknak nyújtott
támogatás tekintetében az 1/2004/EK rendelet 10. cikkén, a
mezőgazdasági termékek előállításának és forgalmazását
ösztönző támogatás tekintetében annak 13. cikkén, az agrár-
szektorban nyújtott technikai segítségnyújtás tekintetében
pedig annak 14. cikkén alapul.

– A támogatási program figyelembe veszi továbbá a rendelet
közös és záró rendelkezéseket tartalmazó 3. fejezetének 17–
20. cikkét is.

Támogatható költségek:

– Az 1/2004/EK rendelet 10. cikke értelmében: új alapszintű
szövetségek létrehozása; magasabb szintű, összeolvadással
vagy egyesüléssel létrejött szövetségek létrehozása; a kereske-
delmi forgalomba hozott értékben legalább 30 %-os növeke-
dést felmutatni tudó mezőgazdasági szövetségek gazdasági és
szociális dimenziójának erősítése.

– Az új szövetségben a létrehozással vagy a szövetségek
összeolvadásával vagy egyesülésével kapcsolatban
felmerülő költségek, különösen: az alapítás, a pénzügyi
ellenőrzések, az igénybe vett jogi szolgáltatások, a döntés-
hozó és technikai tevékenységet végző vezetőknek nyújtott
tanácsadás, a finanszírozási és piackutatások, a
közjegyzők, a bejegyzés, a hatósági bejelentés és a licen-
ciák költségei.

– Az újonnan alapított vagy összeolvadással vagy egyesü-
léssel létrejött szövetségek működésének első öt évében
felmerülő működési költségek: ingatlanbérlés, irodai felsze-
relések beszerzése (beleértve az informatikai berendezé-
seket és programokat is), adminisztratív alkalmazottak
költségei, általános, jogi és adminisztratív költségek.

– Bővülés esetén az adott évben támogatható költségek nem
haladhatják meg a kereskedelmi forgalomba hozott
termékek értékében bekövetkező éves növekedés mértékét
(amelynek legalább 30 %-nak kell lennie). Ennek megfe-
lelően a bővülő szövetségek esetén csak a bővülésből szár-
mazó többletköltségek támogathatók.

– Az 1/2004/EK rendelet 13. cikke értelmében: a minőségi
mezőgazdasági termékek előállításának és forgalmazásának
ösztönzése.

– A minőségirányítási rendszerek és a termékek nyomon
követhetőségét biztosító rendszerek bevezetésével össze-
függő költségek. Ezek között elszámolhatók a minőségi
jelzések elismerésére irányuló kérelmeket előkészítő tanul-
mányok költségei, a minőségirányítási rendszer bevezeté-
sével összefüggő költségek, valamint az említett rendsze-
rekkel összefüggésben a külső tanácsadásra, a tanúsításra
és a személyzet képzésére fordított költségek.

– Az 1/2004/EK rendelet 14. cikke értelmében: az ágazatnak
nyújtott technikai segítség.

– A pénzügyi ellenőrzéssel, a vezetési gyakorlat átvilágítá-
sával, a megvalósíthatósági tanulmányok és a befektetési
elemzések készítésével, a piackutatással, valamint
versenyek, kiállítások és vásárok szervezésével összefüg-
gésben felmerülő költségek.

Érintett ágazat vagy ágazatok: Általában az agrárszektor,
konkrétan a szövetségek.

Megjegyzés : Újonnan létrehozott szövetségnek számítanak
azok a szövetségek is, amelyeket ugyan már korábban létre-
hoztak, de működésüket vagy szolgáltatásaik nyújtását a támo-
gatási program hatálybalépésének napjáig még nem kezdték
meg.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: A támogatást
Kasztília és León kormánya (Junta de Castilla y León) ítéli oda, és
a Mezőgazdasági és Állattenyésztési Minisztérium Mezőgazda-
sági Iparosítási és Korszerűsítési Főigazgatósága (Consejería de
Agricultura y Ganadería, Dirección General de Industrialización y
Modernización Agraria,

C/ Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014- Valladolid, Spanyolor-
szág) kezeli.

Internetes cím: A támogatási program leírásának teljes
szövege Kasztília és León kormányának internetes oldalán
olvasható: http://www.jcyl.es/agrocomercializacion.

További információ: A támogatás kezelésére vonatkozó
szabályokat a rendelet (orden) szövege határozza meg. A támo-
gatás odaítélése során figyelembe kell venni az 1/2004/EK ren-
delet 18. cikkének a támogatások halmozódására vonatkozó
rendelkezéseit.

Támogatás száma: XA 04/05

Tagállam: Spanyolország

Régió: az ország teljes területe

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: A tejtermelési jogosult-
sággal rendelkező termelők támogatása a tej ellenőrzésével
kapcsolatban felmerült költségek részbeni fedezésére.

Jogalap: Real Decreto por el que se regula el control oficial del
rendimiento lechero para la evaluación genética en las especies
bovina, ovina y caprina.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 2 500 000 euró
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Maximális támogatási intenzitás: A tej ellenőrzésével kapcso-
latos költségek legfeljebb 70 %-a.

A végrehajtás időpontja: 2005.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2006. december 31-ig.

A támogatás célkitűzése: A tejtermelési jogosultsággal
rendelkező kis- és középvállalkozások támogatása a tenyész-
vonalak kiválasztásának, megőrzésének és továbbtenyésztésének
ösztönzése érdekében. A támogatási program a mezőgazdasági
termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával
foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támo-
gatásokról szóló 1/2004/EK rendelet következő rendelkezésein
alapul: 15. cikk b) pont: az állatállomány genetikai minősé-
gének vagy termelékenységének meghatározása céljából
harmadik személyek által vagy nevében végzett vizsgálatokkal
kapcsolatos költségek 70 %-áig nyújtott támogatás.

Érintett ágazat vagy ágazatok: a tejtermelési jogosultsággal
rendelkező, törzskönyvezett szarvasmarhát, juhot vagy kecskét
tenyésztő vállalkozások.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Dirección General de Ganadería
(Mezőgazdasági, Halászati és Élelmezési Minisztérium Állatte-
nyésztési Főigazgatósága), Alfonso XII, no 62,28014, Madrid.

Internetes cím: www.mapa.es, „Ganadería” (Állattenyésztés)
rész.

Támogatás száma: XA 05/05

Tagállam: Franciaország

Régió: la MANCHE megye

Támogatási rendszer megnevezése: TÁMOGATÁS A
SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA A MEZŐGAZDASÁGI FELSZER-
ELÉSEK HANGÁROKRA VONTAKOZÓ KÖZÖS HASZNÁ-
LATÁRA

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

– Articles L 3231-2 et L 3232-1 du Code général des collecti-
vités territoriales.

A támogatási rendszer keretében előirányzott éves kiadá-
sok: legfeljebb 54 000 euró éves támogatás

Támogatás maximális intenzitása: a beruházások 30 %-a,
beruházásonként legfeljebb 13 500 euró támogatásig.

Hatályba lépés időpontja: Az Európai Bizottság átvételi elis-
mervényének kézhezvételétől kezdődően, 2005-ben.

Időtartam: legkésőbb 2007. december 31-ig.

Cél.: A rendelkezés tárgya a csoportos beruházások ösztönzése
a termelési költségek csökkentése érdekében, megkönnyítve az
építést, a beszerzést, a korszerűsítést, a szövetkezetek közös
használatú mezőgazdasági felszereléseinek tárolására szolgáló
hangárok kialakítását vagy kibővítését.

A támogatható műveletek jellege: A 2003.december 23-i
1/2004/EK bizottsági rendelet 4. cikke szerint a következő
beruházások támogathatók: hangárok építése, vásárlása,
korszerűsítése, átalakítása vagy bővítése.

Érintett ágazat(ok): Valamennyi mezőgazdasági termelő
ágazat

Felelős 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

Honlap cím: http: //www.cg50.fr/le guide des aides

Támogatás száma: XA 06/05

Tagállam: Magyarország

Régió: Magyarország

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

3 alprogram

A) Agrár Beruházási Hitel

B) Agrár Feldolgozóipari Hitel

C) Fiatal Agrárvállalkozói Hitel

Jogalap:
– az Agrár Fejlesztési Hitelprogram kidolgozásáról szóló

2318/2004. (XII. 11.) Korm. határozat;

– a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004.
évi CXXXV. törvény 36. § és 39.§

– a program lebonyolításáról szóló kormányrendelet, mely e
tájékoztató benyújtását követő 10. munkanapon kerül kihir-
detésre (megjelenik a Magyar Közlönyben) (1)
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A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A hitelprogram keretösszege: 40 milliárd Ft. Ezen
összeg mögött a költségvetési törvény alapján kormányzati
árfolyamgarancia-keret áll. Ez teszi lehetővé a hitelek piacinál
alacsonyabb kamaton történő kihelyezését.

E keretösszeg alapján kihelyezett hitelek támogatástartalma a
mellékelt képlet alapján kerül kiszámításra

TT ¼ Q × 1 – i'
i

� �
1þ rP – rF

i × P – Fð Þ

� �

ahol r ¼ 1
1 þ ið Þ és

TT támogatás tartalom

Q Hitelösszeg

i referencia ráta

i' Kedvezményes kamatláb

P futamidő (türelmi idővel együtt)

F Türelmi idő

rP r P-edik hatványa

rF r F-edik hatványa

A hitelprogramhoz kezességvállaló intézmények 70 %-os állami
viszontgarancia mellett nyújtott kezességvállalása is kapcso-
lódhat. A kezességvállalás támogatástartalom- számítási
módszere az Európai Bizottság részére a létező támogatások
listájára bejelentésre került 2004. augusztus 31-ig. (Bejelentési
sorszám: 82-83)

Maximális támogatási intenzitás: A maximális támogatási
intenzitások az egyes alprogramok esetében nem haladhatják
meg

A) Agrár Beruházási Hitel: az 1/2004/EK rendelet 4. cikkében
foglaltakat;

B) Agrár Feldolgozóipari Hitel: az 1/2004/EK rendelet 7.
cikkében foglaltakat;

C) Fiatal Agrárvállalkozói Hitel: az 1/2004/EK rendelet 8.
cikkében foglaltakat.

A támogatáshalmozódás esetében az 1/2004/EK rendelet 18.
cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek.

A maximális támogatás tartalom nem haladhatja meg a 6 millió
Eurot, illetve fiatal agrárvállalkozók esetében a támogatástar-
talom nem lehet több 6 375 000,-Ft-nál (25 000 euró).

A végrehajtás időpontja: A hitelprogramról szóló kormány-
rendelet hatálybalépésének időpontjától 2006. december 31.-ig
köthetők szerződések a program keretében

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: legfeljebb 15 év (2021. december)

A támogatás célja:

1) a kis- és középvállalkozások támogatása

2) beruházási támogatás korszerűsítésre, fejlesztésre

Az Agrárfejlesztési Hitelprogram végrehajtása során a Magyar
Fejlesztési Bank Részvénytársaság az 1/2004/EK rendelet vonat-
kozó cikkeit alkalmazza. Az A, B, C programok az 1/2004/EK
rendelet 4,7,8 cikkei alapján működnek.

Az elszámolható költségek az 1/2004/EK rendelet fent nevezett
cikkeiben foglalt feltételek alapján kerülnek meghatározásra. Az
elszámolható költségekre vonatkozó részletes információ a
bank programleírásában szerepel, amelynek a szövege megtalál-
ható a megadott Internet címen.

Az érintett ágazat(ok): mezőgazdasági szektor

A program mezőgazdasági termékek előállítására és elsődleges
feldolgozására, valamint mezőgazdasági termékekhez kapcso-
lódó szolgáltatások végzésére vonatkozik.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: Magyar Fejlesz-
tési Bank Részvénytársaság. 1051 Budapest, Nádor u. 31.

Internetcím: http://www.fvm.hu/main.php?folderID=1569

Egyéb információk: Kapcsolattartó: Németh Szilvia

mailto: NemethS@posta.fvm.hu

Támogatás száma: XA 7/05

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Dorset (beleértve Bournemouth és Poole központosított
illetékességi területeit)

A támogatás vagy az egyedi támogatásban részesülő vállal-
kozás megnevezése: Dorset Agricultural Advisory Service

Jogalap: Local Government Act 2000 (Part one)
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A támogatás tervezett éves költségvetése vagy a válla-
latnak nyújtott eseti támogatás teljes összege:

2005. március 1.–2006. február 28. 69 624 angol font

2006. március 1.–2007. február 28. 69 224 angol font

2007. március 1.–2007. június 30. 69 224 angol font

Összesen 208 072 angol font

Támogatás maximális intenzitása: A támogatás intenzitása
100 %.

A végrehajtás időpontja: A gazdálkodók és a földtulajdo-
nosok 2005. február 10-én vagy azt követően részesülhetnek
tanácsadásban.

A támogatás időtartama vagy az eseti támogatás odaíté-
lése: A támogatás 2007. június 22-én lezárul. A támogatás
kifizetése 2007. június 30-ig történik.

A támogatás célkitűzése: A támogatás célkitűzése az agrár-
vállalkozási ágazat ágazati fejlesztése. A támogatás végrehajtása
az 1/2004. rendelet 14. cikkével összhangban történik. A támo-
gatható költségek a konzultációs szolgáltatások díjai.

Érintett ágazat(ok).: A támogatás a mezőgazdasági terme-
lésben érdekelt vállalkozásokra, valamint azokra a vállalkozá-
sokra vonatkozik, amelyek a saját mezőgazdasági termékeiket
dolgozzák fel és forgalmazzák.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Dorset County Council
County Hall
Colliton Park
Dorchester
United Kingdom
DT1 1XJ

A támogatási rendszert működtető szervezet

Dorset Agricultural Advisory Service
Stinsford Business Centre
Kingston Maurward College
Dorchester
Dorset
United Kingdom
DT1 8PY

Honlap: www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/exist-
exempt.htm. Kattintson a Dorset Agricultural Advisory Servi-
cesre. Közvetlenül is elérhető: www.defra.gov.uk/farm/state-aid/
setup/schemes/dorset.pdf.

Egyéb információ.: A támogatás a későbbiekben a nem
mezőgazdasági jellegű agrárvállalkozások számára éppúgy
elérhető lesz, mint a mezőgazdasági jellegűek számára. A nem
mezőgazdasági jellegű vállakozások a 69/2001 bizottsági ren-
delet értelmében de minimis támogatásban részesülnek.

Ebben a támogatási rendszerben a kedvezményezettek nem
választhatnak szolgáltatót. A szolgáltató a Royal Bath & West
of England Society lesz, amely az 1/2004 rendelet 14. cikkével
összhangban piaci elvek alapján került kiválasztásra.

Aláírás és dátum a Környezetvédelmi, Élelmezési és Vidékügyi
Minisztérium (az Egyesült Királyság illetékes hatósága) nevében

Graham Collins
a mezőgazdasági jellegű állami támogatások tanácsadója
Defra
8E, 9 Millbank
c/o Nobel House
17 Smith Square
London
United Kingdom
SW1P 3JR
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