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

tagállami tájékoztatás összefoglalása

(2007/C 302/11)

A támogatás száma: XA 125/07

Tagállam: Franciaország

Régió: Département de Saône-et-Loire

Támogatási program megnevezése: Aides aux investissements de diversification agricole

Jogalapok:
– A 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 4. cikke.

– Art L 3231-2 et subséquents du Code général des collectivités territoriales permettant aux collectivités
territoriales d'accorder des aides pour favoriser le développement économique.

– Délibération du Conseil régional de Bourgogne du 15 janvier 2007

– Délibération du Conseil général du 27 mars 2007.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás: Évi 150 000 EUR, az igények szerint és a
rendelkezésre álló költségvetési eszközök függvényében

Maximális támogatási intenzitás:

Támogatási program megnevezése Támogatható kiadások jellege

Támogatható kiadások EUR-ban
(adó nélkül)

Támogatás
mértéke az
általános

rendelkezések
szerintLegalább Legfeljebb

Diverzifikációs támogatás: az
agrárkörnyezetben való letele-
pedést elősegítő újító vagy ati-
pikus (*) mezőgazdasági pro-
jektek támogatása

A termeléshez kapcsolódó
eszközök, kivéve a meglévő
eszközök megújítását

5 000 30 000 30 %

(*) Újító vagy atipikus mezőgazdasági projektek: bölény, strucc, földigiliszta-tenyésztés, csigatenyésztés stb.

A végrehajtás időpontja: Az Európai Bizottság átvételi elismervényének kézhezvételét követően

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának időtartama: Hat év, amennyiben van rá költ-
ségvetési fedezet

Célkitűzés: A támogatás célja, hogy az új termelésfajták létrehozását lehetővé tévő kezdeményezések támo-
gatásával (azaz az agrárkörnyezetben való letelepedést elősegítő újító vagy atipikus mezőgazdasági projektek
támogatásával) hozzájáruljon a megye mezőgazdasági tevékenységeinek diverzifikációjához.

Érintett ágazat(ok): A megye valamennyi mezőgazdasági ágazata

Felelős hatóság neve és címe:

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE SAÔNE-ET-LOIRE
Direction de l'Équipement rural et de l'agriculture
Service des Affaires Agricoles
Espace Duhesme
18 rue de Flacé
F-71026 Macon Cedex 9

Honlap: http://www.cg71.com
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Támogatás száma: XA 126/07

Tagállam: Olaszország

Régió: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Legge 1329/65 «Saba-
tini» — Agevolazioni per l'acquisto o la locazione finanziaria di
nuove macchine utensili o di produzione. Settore agricolo

Jogalap:

Legge 28 novembre 1965, n. 1329

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione
delle agevolazioni di cui alla L 1329/65 approvato con delibera-
zione della Giunta regionale n. 1387 dell'8 giugno 2007

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: Az 1329/1965. törvény értelmében a könnyítésekre
jogosult összes termelési ágazat számára elkülönített összeg:
15 000 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás:

Azon vállalkozások esetében, amelyek kedvezőtlen adottságú
területeken találhatók vagy az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke
a) pontja i., ii. és iii. alpontjában említett azon területeken,
amelyeket a tagállamok az említett rendelet 50. és 94. cikkével
összhangban jelöltek ki, a támogatás bruttó intenzitása nem
haladhatja meg a támogatható beruházások 50 %-át.

Az egyéb területeken működő vállalkozások esetében a támo-
gatás bruttó intenzitása nem haladhatja meg a támogatható
beruházások 40 %-át.

Végrehajtás időpontja: A támogatási program 2007.
július 1-jén lép életbe, de mindenképpen az ezen összefoglaló
elküldését követő 10 munkanappal, ahogyan ezt az
1857/2006/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdése előírja.

A támogatási program vagy az egyedi támogatás nyújtá-
sának időtartama: 2013. december 31.

A támogatás célja:

Támogatás KKV-knek 1 000 EUR-t meghaladó összköltségű
gyári új szerszámgépek vagy gyártóberendezések beszerzéséhez
vagy pénzügyi lízingjéhez.

A beruházásnak az alábbiak közül legalább egy célkitűzésre kell
irányulnia:

– a termelési költségek csökkentése,

– az előállítás javulása és átcsoportosítása,

– minőségjavítás,

– a természeti környezet megóvása és minőségének javítása, a
higiéniai körülmények és az állatjóllét színvonalának javítása.

A támogatás illeszkedik a HL L sorozatának 2006.
december 16-i 358. számában közzétett 1857/2006/EK rendelet
4. cikkében említett esetek közé.

Érintett ágazat(ok): Az EK-Szerződés I. mellékletében említett,
az elsődleges mezőgazdasági termelési ágazatban tevékenykedő
kis- és középvállalkozások

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale attività produttive
Servizio sostegno e promozione comparto produttivo
industriale
Via Trento, 2
I-34132 Trieste

Internetcím:

http://www.regione.fvg.it/istituzionale/delibere/delibere.htm

Egyéb információ:

Az ipari termelés fenntartásával és fejlesztésével foglalkozó szol-
gálat igazgatója

Antonio Feruglio

Támogatás száma: XA 150/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: A Szlovén Köztársaság egész területére kiterjedő állami
támogatás

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: „Podpora strokovnim
prireditvam, stanovskemu in interesnemu povezovanju“

Jogalap: 4. člen Uredbe o programih kmetijske strukturne poli-
tike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2007 in 2008

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege:

2007: 292 104 EUR

2008: 292 104 EUR

A támogatás maximális intenzitása: A mezőgazdaságban
nyújtandó technikai segítségnyújtás céljával magas szintű
szakmai és érdekcsoport-alapú rendezvények keretében tartott
szakértői előadások támogatása az elszámolható költségek max.
100 %-áig.

A végrehajtás időpontja: A kezdés időpontja 2007. július 17.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2008. december 31-ig
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A támogatás célja: Technikai segítségnyújtás KKV-k számára

A Bizottság 1857/2006/EK rendeletének idevágó cikkei és
az elszámolható költségek:

A fent említett rendelet (Uredba o programih kmetijske struk-
turne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti
2007 in 2008) 4. cikke tartalmazza azon intézkedéseket,
amelyek az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági
termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak
nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a
70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i
1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358., 2006.12.16.,
3. o.) 15. cikke alapján (technikai segítségnyújtás az agrárszek-
torban) állami támogatásnak minősülnek.

A tájékoztató és oktató célú szakértői előadásokra nyújtott
támogatást KKV-kként működő gazdálkodók nem kormányzati
és nonprofit jellegű kooperációinak nyújtott támogatott szolgál-
tatások formájában biztosítják, így teljesül az a feltétel, miszerint
a támogatás csak a mezőgazdasági termékek előállításával foglal-
kozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtható.

Az érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

Internetcím:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200758&dhid=90280

Egyéb információk:

Kelt: 2007. július 3-án

Az illetékes személy aláírása:

Branko RAVNIK
megbízott főigazgató
Mezőgazdasági Igazgatóság

A támogatás száma: XA 151/07

Tagállam: Franciaország

Régió: Az érintett tevékenységeket választása szerint bármely
területi önkormányzat (regionális, illetve általános tanács finan-
szírozhatja.

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Aides à l'assistance tech-
nique dans le secteur de l'élevage

Jogalap:

Code Rural, partie législative, articles L 621-1 à L 621-11.

Projet d'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche

Code général des collectivités territoriales, articles L 1511-1 et
suivants

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 26 millió EUR évente az Office National Interprofes-
sionnel de l'Elevage et de ses Productions (nemzeti állattenyész-
tési és feldolgozási szakmaközi hivatal) részéről a költségvetési
juttatások függvényében, valamint egy előre meg nem határozott
összeg a területi önkormányzatok részéről.

A támogatás maximális intenzitása: 100 %-ig terjedhet

A végrehajtás időpontja: A támogatási programok végrehajtá-
sára a Bizottsághoz való beérkezés igazolását követően kerülhet
sor feltéve, hogy a megfelelő előirányzatok rendelkezésre állnak.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: Hét év

A támogatás célja:

A támogatási program összhangban van a Bizottság 2006.
december 15-i 1857/2006/EK rendeletének 15. cikkével.

Az Office National Interprofessionnel de l'Elevage et de ses
Productions (nemzeti állattenyésztési és feldolgozási szakmaközi
hivatal) az állattenyészők részére egyszeri technikai segítségnyúj-
tást biztosító támogatási programot indít az állattenyésztési
ágazatban; a segítségnyújtás az egyes programoktól függően a
következő témakörök köré fog szerveződni:

– állatbetegségek megelőzése, élelmiszerbiztonság és nyomon-
követhetőség, különösen a „higiéniai csomag” létrehozásával
(az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az
élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról
szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet, az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004.
április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rende-
let, és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabá-
lyainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i
853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalma-
zása),

– a munkahelyi készenlét csökkentése, a munkakörnyezet ergo-
nómiai szempontból történő javítása, épületek tervezése,

– a környezetvédelemnek és az állatjóllétnek kedvező gyakor-
latok javítása,

– segítségnyújtás a genetikai állomány javítása területén,

– piacok felosztása, különösen minőségellenőrzési folyamatok
létrehozásával és nyomon követésével.

A szóban forgó támogatási programok olyan tanácsadási szol-
gáltatások finanszírozását ölelik fel, amelyeket termelői
csoportok vagy más szervezetek nyújtanak állattenyésztők
részére a fenti témákkal kapcsolatos, az állattenyésztés terén
folytatandó egyéni és specifikus nyomon követés megvalósítá-
sára irányuló közös megállapodások keretében Az e megállapo-
dások kidolgozását és nyomon követését lehetővé tevő tanács-
adói programok támogatása is lehetséges.
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E támogatási program lehetővé teszi a technikai segítségnyújtás
és az annak keretében nyújtott tanácsadás költségeinek finanszí-
rozását az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek összegéig.
Nem kerül sor készpénz kifizetésre az állattenyésztők részére.

Ügyelni kell rá, hogy egyetlen olyan állattenyésztő se élvezhesse
a támogatott technikai segítségnyújtás előnyeit, amelynek a
vállalkozása nem felel meg a kis-és középvállalkozásokra (KKV)
előírt közösségi kritériumoknak. A fenti feltétellel a támogatá-
sokat bármely állattenyésztő számára elérhető, támogatott szol-
gáltatások formájában nyújtják, és nem szabják feltételül a
termelői szervezetekben vagy egyéb csoportokban való tagságot.

Azok a területi önkormányzatok (regionális és általános taná-
csok), amelyeknek szándékában áll támogatásokat odaítélni,
megtehetik ugyanazokkal a feltételekkel, amelyeket az office de
l'élevage (állattenyésztési hivatal) e támogatási program kere-
tében megállapított, tiszteletben tartva az engedélyezett támoga-
tási határokat.

Az érintett ágazat(ok): Állattenyésztési ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Office National Interprofessionnel de l'Élevage et de ses
Productions
80, avenue des Terroirs de France
F-75607 Paris Cedex 12

Internetcím:
http://www.office-elevage.fr/aides-nat/aides-nat.htm

Egyéb információk: Abban az esetben, ha a területi önkor-
mányzatok kiegészítik az office de l'élevage (állattenyésztési
hivatal) által nyújtott finanszírozást, ugyanazon feltételekkel kell
eljárniuk, mint amelyeket az office de l'élevage meghatározott,
és ellenőrizniük kell a támogatási felső határok tiszteletben
tartását a megyei mezőgazdasági és erdészeti igazgatóságok
segítségével, figyelembe véve a jelen támogatási program szabá-
lyozási keretéül szolgáló 1857/2006/EK rendelet 15. cikke
(2) bekezdésének a), b), c), d), és e) pontjában meghatározott
felső határokat.
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