
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

A tagállamok által közölt információ a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek
előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkal-

mazásáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásról

(2007/C 130/05)

Támogatás száma: XA 29/07

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: North West England

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Collaborative Advisory
Service (North West England).

Jogalap: Section 5 of the Regional Development Agencies Act
1998.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 2007. április 4. – 2008. március 31.: 180 000 GBP

Maximális támogatási intenzitás: A támogatási intenzitás
100 %.

A végrehajtás időpontja: A program 2007. április 4-én indul.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A program 2007. április 1-jén kezdődik, és 2008.
március 31-én zárul. Az utolsó kifizetés folyósítására 2008.
szeptember 31-én kerül sor.

A támogatás célja: Ágazati fejlesztés. A program tanácsadói
szolgáltatást nyújt az északnyugat-angliai mezőgazdasági ellátási
láncon belüli gazdálkodóknak, gazdálkodók által irányított válla-
latoknak és más közös vállalkozásoknak. A program azért ad
tanácsot, hogy az együttműködés és az ellátási lánc hatékony-
sága révén segítsen javítani a gazdálkodás üzleti teljesítményét és
hatékonyságát.

A támogatás kifizetésére az 1857/2006/EK rendelet 15. cik-
kének megfelelően kerül sor, és a tanácsadási szolgáltatások
képezik a támogatható költségeket

Érintett ágazat(ok): A program elsősorban a mezőgazdasági
termékek előállításával foglalkozó vállalkozásokra alkalmazható.
Azonban a tágabb mezőgazdasági ellátási lánc más részein
működő néhány vállalat (köztük a feldolgozással és az értékesí-
téssel foglalkozók) szintén jogosult lehet a támogatásra. A
program bármely mezőgazdasági terméket előállító (feldolgozó
vagy forgalmazó) vállalkozás előtt nyitott.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

North West Regional Development Agency
PO Box 37
Renaissance House
Centre Park
Warrington
Cheshire WA1 1XB
United Kingdom

A programért felelős hatósági szerv

North West Regional Development Agency
PO Box 37
Renaissance House
Centre Park
Warrington
Cheshire WA1 1XB
United Kingdom

A támogatási programot működtető szervezet

English Farming & Food Partnerships
45 Ludgate Hill
London EC4M 7JU
United Kingdom

Internetcím: http://www.effp.com/x1345.xml

Másik lehetőségként információt szerezhet a programról az
Egyesült Királyság mentesített mezőgazdasági támogatási progra-
mokkal foglalkozó központi weboldaláról is

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

Egyéb információ: A programot a mezőgazdasági termékek
tágabb ellátási láncában működő valamennyi vállalatnak elérhe-
tővé fogják tenni. Ennek megfelelően néhány vállalat talán nem
mezőgazdasági termeléssel foglalkozik. A nem mezőgazdasági
vállalkozások számára a támogatás a de minimis támogatásokról
szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban kerül
kifizetésre.

A kedvezményezettek nem választhatják meg a szolgáltatót. A
szolgáltató az English Farming and Food Partnership (angol
gazdálkodói és élelmiszerügyi társulás), amelyet az
1857/2006/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével össz-
hangban, piaci elvek alapján választottak ki egy ajánlattételi
eljárás során.
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A rendelet 15. cikkével összhangban technikai segítségnyúj-
tásban részesülő termelőknek nem folyósítanak kifizetéseket.

A támogathatósággal és a program szabályaival kapcsolatos
további és részletesebb információ a fenti internetes címeken
érhető el.

A Department of Environment, Food and Rural Affairs (az Egye-
sült Királyság illetékes hatósága) nevében aláírta és keltezte:

Neil Marr
Agricultural State Aid
Defra
8B 9 Millbank
c/o 17 Smith Square
London SW1P 3JR
United Kingdom

Támogatás száma: XA 46/07

Tagállam: Belgium

Régió: Vlaamse Overheid Departement Landbouw en Visserij

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesítülő vállalkozás neve: Vlaams interprovinciaal
verbond van fokkers van neerhofdieren vzw.

Jogalap:
– 2 juni 1998 — Koninklijk besluit betreffende de zoötechni-

sche en genealogische voorschriften voor de verbetering en de
instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen.

17 maart 2005 — Ministerieel besluit houdende de erkenning
en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoe-
diging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfok-
kerij.

– 2 juin 1998 — Arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux condi-
tions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration
et la conservation des races avicoles et cunicoles.

17 mars 2005 — Arrêté ministériel portant agrément et
subventionnement des organisations dans le cadre de la
promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de
lapins.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 7 500 EUR

Maximális támogatási intenzitás: 16. cikk (1) bekezdés a)
pont: törzskönyvek készítésével és vezetésével kapcsolatos admi-
ninsztratíve költségek legfeljebb 100 %-áig nyújtott támogatás

A végrehajtás időpontja: 2007.4.1.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A támogatást a 2007-es pénzügyi évre nyújtják

A támogatás célja: 16. cikk (1) bekezdés a) pont: törzskönyvek
készítésével és vezetésével kapcsolatos adminisztratív költségek
100 %-áig nyújtott támogatás

Érintett gazdasági ágazat(ok): Háziállatok

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Departement Landbouw en Visserij
Duurzame Landbouwontwikkeling
Ellips, 6e verdieping
Koning Albert II laan 35, bus 40
B-1030 Brussel

Internetcím:

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/pluim.html

Egyéb információk: —

Jules Van Liefferinge
főtitkár

Támogatás száma: XA 48/07

Tagállam: Belgium

Régió: Vlaamse Overheid Departement Landbouw en Visserij

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Vlaams Varkensstam-
boek vzw.

Jogalap:
– 2 september 1992 — Koninklijk besluit betreffende de verbe-

tering van de fokvarkens.

3 september 1992 — Ministerieel besluit betreffende de
verbetering van de fokvarkens.

– 2 septembre 1992 — Arrêté royal relatif à l'amélioration des
reproducteurs porcins.

3 septembre 1992 — Arrêté ministériel relatif à
l'amélioration des reproducteurs porcins.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 457 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás: 16. cikk (1) bekezdés a)
pont: törzskönyvek készítésével és vezetésével kapcsolatos admi-
nisztratív költségek 100 %-áig nyújtott támogatás

16. cikk (1) bekezdés b) pont: harmadik fél által vagy nevében
az állatállomány genetikai minőségének vagy termelékenysé-
gének megállapítása érdekében elvégzett vizsgálatok költségeinek
legfeljebb 70 %-át fedező támogatás; kivéve az állatállomány
tulajdonosa által elvégzett ellenőrzéseket és a tej minőségének
rendszeres ellenőrzését

A végrehajtás időpontja: 2007.4.1.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A támogatást a 2007-es pénzügyi évre nyújtják
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A támogatás célja: Kis- és középvállalkozások támogatása és
ágazati fejlesztés.

16. cikk (1) bekezdés a) pont: törzskönyvek készítésével és veze-
tésével kapcsolatos adminisztratív költségek 100 %-áig nyújtott
támogatás

16. cikk (1) bekezdés b) pont: harmadik fél által vagy nevében
az állatállomány genetikai minőségének vagy termelékenysé-
gének megállapítása érdekében elvégzett vizsgálatok költségeinek
legfeljebb 70 %-át fedező támogatás; kivéve az állatállomány
tulajdonosa által elvégzett ellenőrzéseket és a tej minőségének
rendszeres ellenőrzését

Érintett gazdasági ágazat(ok): Sertés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Departement Landbouw en Visserij
Duurzame Landbouwontwikkeling
Ellips, 6e verdieping
Koning Albert II laan 35, bus 40
B-1030 Brussel

Internetcím:
http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/vark.html

Egyéb információk: —

Jules Van Liefferinge
főtitkár
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