
A Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló és a 70/2001/EK
rendeletet módosító 1857/2006/EK bizottsági rendelet értelmében nyújtott állami támogatásokról

adott tagállami tájékoztatás összefoglalása

(2007/C 198/04)

Támogatás száma: XA 103/07

Tagállam: Spanyolország

Régió: Cantabria

A támogatási program megnevezése: Ayudas a las explotaci-
ones de gallinas ponedoras.

Jogalap: Orden GAN/24/2007, de 18 de abril, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas a las explotaciones
de gallinas ponedoras de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
y se convocan para el año 2007.

BOC no 83, de 30 abril de 2007.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások:
180 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás:

– 100 % legfeljebb 100 000 EUR összegig a 3. cikk 1. és
3. pontja szerinti támogatási irányvonal esetében (tojótyúkok
beszerzése az állomány pótlására a fertőzött gazdaságokban,
a baromfitartó létesítmények állat-egészségügyi célú kiürítése
miatti termeléskiesés). A támogatás teljes összegének megálla-
pítása a leölt egyedek száma és kora alapján történik,

– 100 % legfeljebb 80 000 EUR összegig a 3. cikk 2. pontja
szerinti támogatási irányvonal esetében (olyan infrastruktúra-
fejlesztési beruházások, illetve gép- és eszközbeszerzések,
amelyek révén állat-egészségügyi szempontból javul a
gazdaság biztonságossága). A kedvezményezettek ráfordításaik
75 %-ának erejéig kapnak támogatást.

A végrehajtás időpontja: 2007. május

A program időtartama: 2007–2013

A támogatás célja: A tojótyúkok tartásával foglalkozó gazda-
ságok állat-egészségügyi szempontú korszerűsítése és biztonsá-
gosságának növelése.

Az 1857/2006/EK rendelet következő cikkei:

– 4. cikk (állattenyésztő üzemekben végrehajtott beruházás),

– 10. cikk (állat- és növénybetegségek és kártevőfertőzés tekin-
tetében adott támogatás),

– 16. cikk (az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás).

A program keretében támogatható költségek: Az említett
GAN/24/2007 rendelet (orden) 3. cikke a következő három
támogatási irányvonalról (támogatható tevékenységről) rendel-
kezik:

a) tojótyúkok beszerzése az állomány pótlására azokban a
gazdaságokban, amelyekben a hivatalos megállapítás szerint
közegészségügyi szempontból jelentős szalmonellafertőzési
góc alakult ki;

b) olyan infrastruktúra-fejlesztési beruházások, illetve gép- és
eszközbeszerzések támogatása, amelyek révén javul állat-
egészségügyi szempontból a baromfitenyésztő gazdaság
biztonságossága, különös tekintettel a közegészségügyi szem-
pontból jelentős szalmonellafertőzési gócok kialakulására;

c) azon baromfitenyésztő létesítmények állat-egészségügyi
célú kiürítése, amelyekben legalább egy tojótyúkcsoportot
tartanak.

Érintett ágazatok: Tojástermelés (tojótyúkok tartásával foglal-
kozó baromfitenyésztő gazdaságok).

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de
Cantabria, Edificio Europa
E-39011 Santander (Cantabria)

Internetcím: www.gobcantabria.es

Egyéb információk: —

Santander, 2007. május 2.
Az állat-egészségügyi és állatjólléti
szolgálat vezetője
Francisco Manuel FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Támogatás száma: XA 104/07

Tagállam: Franciaország

Régió: Département de la Vendée

Támogatási rendszer megnevezése: Aides aux investissements
à finalité environnementale sur les exploitations agricoles

Jogalap:

– Article 4.3.d) du règlement (CE) no 1857/2006

– Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collecti-
vités territoriales

– Convention cadre en cours entre le département et la région
Pays-de-Loire.

A támogatási rendszer keretében tervezett éves kiadások:
200 000 EUR

A támogatások maximális intenzitása: A beruházások
30 %-a, beruházásonként legfeljebb 100 000 EUR támogatásig.

A végrehajtás időpontja: Az Európai Bizottság átvételi elismer-
vényének kézhezvételétől.

A támogatási rendszer időtartama: A Bizottság átvételi elis-
mervényének kézhezvételétől számított öt év.
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A támogatás célkitűzése: Hozzásegíteni a mezőgazdasági
üzemeket, hogy beszerezzék a szükséges anyagokat a fosszilis
energia használatának megújuló energiaforrások használatával
való felváltása érdekében (metanizáció, faenergia, geotermikus
energia, napenergia …).

A támogatás odaítélésének előfeltétele a kedvezményezett gazda-
sági életképessége.

A támogatás becsült összegét egyedi alapon, a támogatási
kérelem benyújtásakor jelzett előrelátható költségek alapján álla-
pítják meg. A támogatás valós összegét a kifizetett számlák
alapján állapítják meg. A megyei szervek bizonylatok alapján
történő, valamint helyszíni ellenőrzést végezhetnek.

Amennyiben a valóban felmerült költségek alacsonyabbak, mint
a támogatási kérelem benyújtásakor megadott becsült költségek,
a támogatás összegét a valós kiadásokkal arányosan csökkenteni
kell. Az ellenkező esetben a támogatás összegének kiigazítására
nem kerül sor.

A támogatás kedvezményezettje vállalja, hogy a megyei támoga-
tást az arról szóló értesítést követően szigorúan a támogatás
céljának megfelelően használja fel, és három éven keresztül
évente műszaki értékelést küld a hatóságoknak a támogatott
eszközök működéséről.

A műveletet a támogatás kifizetéséről szóló határozatot köve-
tően kell megkezdeni. Az ellenkező esetben a támogatás iránti
kérelem elfogadhatatlannak minősül.

A megyei támogatást az állandó bizottság eredménytelen felszó-
lítást követően teljes egészében visszavonhatja, és megkövetelheti
a kifizetett támogatás azonnali visszatérítését, ha a kedvezmé-
nyezett nem bizonyítja a kért iratokkal a támogatás felhaszná-
lását. Ha a kiadások jellege vagy tárgya nincs összhangban a
támogatás odaítélésének feltételeivel, a megye úgyszintén vissza-
követelheti a kifizetett támogatási összegeket. A támogatás oda-
ítéléséről szóló határozat az arról szóló értesítés időpontja után
két évvel hatályát veszti, ha a berendezések beszerzése ez időn
belül nem történt meg. Ilyen esetekben a támogatást automati-
kusan visszavonják.

Kivételes esetekben és a megyei tanács állandó bizottságának
(Commission Permanente du Conseil Général) hozzájárulásával
a támogatás odaítéléséről szóló határozat hatálya egy évvel
meghosszabbítható. Erre akkor van lehetőség, ha a késedelem
nem a kedvezményezett hibájából következett be, és a meghosz-
szabbítás iránti kérelmet az alátámasztó dokumentációval együtt
legalább két hónappal az eredeti határozat érvényességének vége
előtt benyújtják.

Érintett ágazat(ok): Minden vegyes profilú mezőgazdasági
üzem, feltéve, hogy megfelel a kis- és középvállalkozás közösségi
meghatározásának.

Az illetékes hatóság neve és címe:

Conseil général de la Vendée
Direction de l'environnement et de l'aménagement
40, rue Maréchal Foch
F-85923 La Roche-sur-Yon Cedex 9

Honlap: www.vendee.fr (a megye honlapja)

A leírás az interneten történő közzétételének feltétele a mentesí-
tési űrlapnak az Európai Bizottság általi nyilvántartásba vétele.

A támogatás száma: XA 105/07

Tagállam: Írország

Régió: Az egész tagállam

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Young Farmers' Installa-
tion Scheme (Fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének
megkezdéséhez nyújtott támogatási program) (A program részét
képezi Írország 2007–2013 közötti vidékfejlesztési programja
oktatási és képzési intézkedésének).

Jogalap: Az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 22. cikke.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 5 millió EUR

0,7 millió EUR évente a 2007–2013 közötti időszakban.

A támogatások maximális intenzitása: 15 000 EUR pályázón-
ként.

A végrehajtás időpontja: Legkorábban az értesítést tíz munka-
nappal követően. A program a gazdálkodási tevékenységét első
alkalommal 2007. január 1-jén vagy azt követően megkezdő
valamennyi támogatható pályázóra alkalmazandó lesz.

A támogatási program vagy az egyedi támogatás nyúj-
tásának időtartama: A program a tevékenységét 2013.
december 31-én vagy azt megelőzően megkezdő valamennyi
támogatható pályázóra alkalmazható lesz.

A támogatás célja:

i. a termőföld átruházása azokra a képzett fiatal mezőgazda-
sági termelőkre, akik jobban képesek megfelelni azoknak az
új kihívásoknak, amelyekkel az ír mezőgazdaság szembenéz
(az 1857/2006/EK rendelet 7. cikke);

ii. azoknak az állandó költségeknek az ellentételezése,
amelyeket a fiataloknak a gazdálkodási tevékenység megkez-
désekor kell viselniük (az 1857/2006/EK rendelet 7. cikke);

iii. az e gazdaságokba történő beruházások teljesítésének
ösztönzése (az 1857/2006/EK rendelet 7. cikke).

Érintett gazdasági ágazatok: Valamennyi mezőgazdasági
ágazat.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Minister for Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Ireland

Internetcím:

www.agriculture.gov.ie/index.jsp?file=schemes/OFI/installation%
20_aid.xml

(A fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdé-
séhez nyújtott támogatási programmal kapcsolatos pályázat
részletei az Agriculture and Food Development cím alatti Installation
Aid Scheme részben lesznek hozzáférhetőek azt követően, hogy
a Bizottság jóváhagyta Írország 2007–2013 közötti vidékfejlesz-
tési programját).
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Támogatás száma: XA 106/07

Tagállam: Írország

Régió: —

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Early
Retirement Schemes (korengedményes nyugdíjazási rendszerek).

Jogalap: A 2079/92/EGK tanácsi rendelet, az 1257/1999/EK tanácsi rendelet és az 1698/2005/EK tanácsi
rendelet.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege: A korengedményes nyugdíjazási rendszerekben résztvevők részére nyújtott kifizetések: A
gazdálkodói korengedményes nyugdíjazási rendszer (ERS1) az 1994–1999 közötti időszakban állt a kérel-
mezők rendelkezésére. A 2000. évi korengedményes nyugdíjazási rendszer (ERS2) a 2000–2006 közötti, a
korengedményes nyugdíjazási rendszer (ERS3) pedig a 2007–2013 közötti időszakban áll a kérelmezők
rendelkezésére. Az éves kiadások az alábbiak szerint alakulnak:

Év 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Összesen 12 millió EUR 11 millió EUR 9 millió EUR 8 millió EUR 7 millió EUR 6 millió EUR 5 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás: A gazdálkodói korengedményes nyugdíjazási rendszer (ERS1) esetében
14 075 EUR évente, a 2000. évi korengedményes nyugdíjazási rendszer (ERS2) és a korengedményes nyug-
díjazási rendszer (ERS3) esetében pedig 15 000 EUR évente.

Végrehajtás időpontja: Az értesítéstől számított legalább tíz munkanap elteltével.

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának időtartama: A jogosult kérelmezők legfeljebb
10 évig éves nyugdíjban részesülnek.

A támogatás célja: Az 1857/2006/EK rendelet 8. cikkével összhangban a korengedményes nyugdíjazási
rendszerek célja annak ösztönzése, hogy a fiatalabb, képzett gazdálkodók átvegyék a mezőgazdasági
üzemeket az idősebb gazdálkodóktól.

Érintett gazdasági ágazat(ok): A nyugdíjba vonuló gazdálkodóknak be kell tölteniük 55. életévüket.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Minister for Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Ireland

Internetcím:

www.agriculture.gov.ie/index.jsp?file=forms/Early_Retirement_Scheme/early_retirement.xml

(Az ERS3-ra vonatkozó kérelmekkel kapcsolatos részletes információkat az internetes oldalon az Agriculture
and Food Development cím alatti Early Retirement Scheme rész tartalmazza majd, amint a Bizottság jóváhagyja
Írország 2007–2013 közötti időszakra szóló vidékfejlesztési programját. Az ERS1 és az ERS2 rendszerre
vonatkozó kérelmekkel kapcsolatos részletes információk már nem érhetők el, mivel e rendszerek keretében
már nem lehet új kérelmeket benyújtani).

Támogatás száma: XA 107/07

Tagállam: Írország

Régió: Az egész tagállam

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Instal-
lation Aid Scheme.

Jogalap: Az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 22. cikke.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege: 3 millió EUR.

2007: 1 millió EUR, 2008: 1 millió EUR, 2009: 1 millió EUR.

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás 9 523 EUR-ról 15 000 EUR-ra növekszik a tevékenysé-
güket 2006. május 1-jén vagy azt követően megkezdő olyan gazdálkodók esetében, akik teljesítik az
1698/2005/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdésének c) pontjában előírt, üzleti terv benyújtására vonatkozó
követelményt.
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Végrehajtás időpontja: Az értesítéstől számított legalább tíz munkanap elteltével; a támogatási program
minden olyan jogosult kérelmezőre alkalmazandó lesz, aki 2006. május 1-jén vagy azt követően első alka-
lommal kezd gazdálkodni.

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának időtartama: 2009. december vége.

A támogatás célja:
i. a termőföld átadása olyan fiatal, képzett gazdálkodóknak, akik jobban meg tudnak felelni az ír mezőgaz-

daságban jelentkező új kihívásoknak;

ii. azon költségek kiegyenlítése, amelyek e fiataloknál gazdálkodásuk elindítása során felmerülnek;

iii. az ilyen üzemekbe való beruházások ösztönzése;

iv. üzleti tervek elkészítésének ösztönzése.

A támogatási rendszer összhangban van az 1857/2006/EK rendelet 7. cikkével.

Érintett gazdasági ágazat(ok): Valamennyi mezőgazdasági ágazat.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Department of Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Ireland

Internetcím:
www.agriculture.gov.ie/index.jsp?file=schemes/OFI/installation%20_aid.xml

(Az Installation Aid Scheme-re vonatkozó kérelmekkel kapcsolatos részletes információkat az internetes
oldalon az Agriculture and Food Development cím alatti Installation Aid Scheme rész tartalmazza majd, ha a
támogatási rendszer életbe lép).
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