
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/EK bizottsági rendelet értelmében nyújtott állami támogatásokra vonatkozóan

(2005/C 162/03)

Támogatás száma: XA 13/05

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Anglia

A támogatási rendszer megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Cross Compliance
Advice Programme – Practical Advice for Land Managers
(England)

Jogalap: A rendszer törvényileg nem szabályozott. A Mezőgaz-
dasági Okmány 1986 (I. rész) rendelkezik a kormány által
biztosított tanácsadásról valamennyi mezőgazdasági tevékeny-
ségre vonatkozóan.

A támogatási rendszer keretében tervezett
kiadások: 2 007 052,23 £ teljes összeg 3 programozási éven
keresztül. A konszolidálásra az alább felsorolt négy pénzügyi
évtől kerül sor.

04/05 431 998,23 £

05/06 657 929 £

06/07 538 305 £

07/08 378 820 £

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás intenzitása
100 %.

Végrehajtás dátuma: A gazdálkodók 2005. április 4-től
szerződhetnek, az első eseményekre ezt követően kerül sor.

A támogatási rendszer vagy az egyedi támogatás időtar-
tama: A rendszer végig nyitott az új résztvevők számára. A
rendszer által támogatott tevékenységekre 2005. április 4-től
2007. június 30-ig kerül sor.

Célkitűzés: Ágazati fejlesztés. A program gyakorló gazdál-
kodók és egyéb érdekelt vállalkozások részére szól. A mezőgaz-
dasági üzemi gyakorlatok, tanyabejárások, segélyvonal és
honlap sorozatából álló program célja, hogy a gazdáknak és
minden más mezőgazdasági vállalkozónak egyértelmű és
célzott irányítást adjon arra vonatkozóan, hogy mit tartal-
maznak a Törvényes irányítási követelmények (SMR) és a
Megfelelő mezőgazdasági és környezeti feltételek (GAEC), vala-
mint mit jelent az előírásos mezőgazdasági üzemgazdálkodás
fogalom. Mindez növeli a szakértelmet az ágazaton belül.

A támogatás kifizetésére az 1/2004 rendelet 14. cikkének
megfelelően kerül sor, a támogatható kiadások pedig a képzési
programok szervezésének és nyújtásának, valamint a konzultá-
ciós szolgáltatásoknak a költségei.

Érintett ágazat(ok): A rendszer kizárólag a mezőgazdasági
termékek előállításával foglalkozó vállalkozásokra alkalmazható.
A rendszer nyitva áll mindenfajta mezőgazdasági terméket
előállító vállalkozás számára.

A támogatást odaítélő hatóság neve és címe:

Department for Environment, Food & Rural Affairs
Farm Advice Unit
Rural Development Service
Area 4A, Ergon House
Horseferry Road
London
SW1P 2AL
United Kingdom

Honlap:

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

Kattintson a „Cross Compliance Advice Programme – Practical
Advice for Land Managers” alcímre

Vagy közvetlenül is felkeresheti a

www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/schemes/cross-complia-
nce.pdf fájlt.

Egyéb információ: A rendszer elérhető lesz valamennyi vidéki
vállalkozás, nem csak a mezőgazdasági vállalkozások számára.
A nem mezőgazdasági vállalkozások számára a támogatás a de
minimis támogatásról szóló 69/2001 bizottsági rendelettel össz-
hangban kerül kifizetésre.

A kedvezményezettek nem választhatják meg a szolgáltatót. A
szolgáltató a Momenta lesz, amely pályázati úton került kivá-
lasztásra.

Támogatás száma: XA 14/05

Tagállam: Lettország

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Egyes mezőgazdasági
ágazatokban a kockázatok csökkentését célzó támogatás
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Jogalap: Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumi
Nr. 70 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2005.
gadā un tā piešķiršanas kārtība” 10. pielikums

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások
vagy a vállalkozásnak nyújott egyedi támogatás teljes
összege: A támogatási program teljes összege 2005-re:
506 250 lat (720 329 euro).

A támogatás maximális intenzitása: A támogatást a növény-
kultúrákra és a haszonállat-állományra vonatkozó biztosítási
díjak költségének fedezésére adják. A támogatás mértéke a
biztosító és a biztosított között megkötött szerzõdésben
meghatározott összeg 50 %-áig terjedhet, de egységenként
(hektáronként vagy állatonként) nem haladhatja meg a 25 latot,
a burgonya és a zöldségek esetében az 50 latot és a
gyümölcsfák és gyümölcsöt termõ cserjék esetében a 150 latot.

Végrehajtás időpontja: 2005.12.1.

A támogatási program vagy az egyedi támogatás időtar-
tama: 2005.12.30-ig.

A támogatás célkitűzése: A termelési kockázatok csökkentése
a növénytermesztésben és az állattenyésztésben a termelők
veszteségeinek részleges kompenzálásával.

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdasági tevékenységet folytató kis-
és középvállalkozások.

A támogatást növénytermesztési és állattenyésztési ágazatnak
szánják.

Engedélyező hatóság neve és címe:
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Rīga, LV-1981, Lettország.

Internetcím:
www.zm.gov.lv

http://www.zm.gov.lv/data/n0195_5p12.doc
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