
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

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

(2008/C 36/03)

Támogatás száma: XA 213/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Slovenj Gradec település közigazgatási területe

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec za
programsko obdobje 2007-2013

Jogalap: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec za
programsko obdobje 2007-2013 (II. Poglavje)

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

2007: 70 804,00 EUR

2008: 72 290,88 EUR

2009: 73 808,99 EUR

2010: 75 358,98 EUR

2011: 76 941,52 EUR

2012: 78 557,29 EUR

2013: 80 207,00 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

1. Elsődleges előállítással foglalkozó mezőgazdasági üzemekben végre-
hajtott beruházás:

– a támogatható költségek 50 %-áig a kedvezőtlen helyzetű
területeken,

– a támogatható költségek 40 %-áig egyéb területeken,

– fiatal mezőgazdasági termelő által a tevékenységének
megkezdését követő öt éven belül végrehajtott beruházás
esetében a támogatható költségek 60 %-áig a kedvezőtlen
helyzetű területeken és 50 %-áig egyéb területeken.

A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek eszközeinek
helyreállításába való beruházás, mezőgazdasági termelés-
hez használt berendezések vásárlása, állandó növénykultú-
rákba való beruházás, valamint a művelt területek és legelők
javítása.

2. A hagyományos tájkép és épületek megőrzése:

– a nem termelési célt szolgáló eszközökbe való beruhá-
zások tényleges költségeinek 100 %-áig,

– a gazdaságokban található, termelési célt szolgáló
eszközök esetében a tényleges költségek 60 %-áig (kedve-
zőtlen helyzetű területeken 75 %-áig), feltéve, hogy a
beruházás következtében nem növekszik a gazdaság
termelési kapacitása,

– további támogatás nyújtható az épületek kulturális örökség
jellegének megőrzéséhez szükséges hagyományos anyagok
felhasználásával járó többletköltségek 100 %-áig.

3. Gazdasági épületek közérdekből történő áthelyezése:

– a ténylegesen felmerülő költségek 100 %-áig, amennyiben
az áthelyezés pusztán meglévő létesítmények lebontásából,
elszállításából és újbóli felépítéséből áll,

– amennyiben az áthelyezés folytán létrejött korszerűbb léte-
sítmények eredményeképpen a mezőgazdasági termelőnek
előnye származik, akkor ez a mezőgazdasági termelő
köteles a szóban forgó létesítmények az áthelyezés után
megemelkedett értékének legalább 60 %-át, kedvezőtlen
helyzetű területeken pedig 50 %-át visszajuttatni. Ameny-
nyiben a kedvezményezett fiatal mezőgazdasági termelő, e
hozzájárulás mértéke legalább 55 %, illetve 45 %,

– amennyiben az áthelyezés folytán megnő a termelési kapa-
citás, a kedvezményezett a növekedéssel összefüggő költ-
ségek legalább 60 %-át, kedvezőtlen helyzetű területeken
pedig 50 %-át köteles visszajuttatni. Amennyiben a
kedvezményezett fiatal mezőgazdasági termelő, e hozzájá-
rulás mértéke legalább 55 %, illetve 45 %.

4. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás:

– a biztosítási díjak állami költségvetésből történő társfinan-
szírozását az önkormányzati támogatás a termés és a
termények biztosításához, illetve az állatok betegség miatti
elhullása elleni biztosításhoz kapcsolódó támogatható költ-
ségek akár 50 %-ára egészíti ki.

5. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

– a ténylegesen felmerülő költségek 100 %-áig.
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6. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

– a ténylegesen felmerült költségek 100 %-áig; a támo-
gatást támogatott szolgáltatások formájában kell nyújtani,
és nem tartalmazhat a termelőknek nyújtott közvetlen
pénzkifizetéseket.

7. Technikai segítségnyújtás:

– a költségek akár 100 %-a a következő esetekben: oktatás
és szakképzés, harmadik fél által nyújtott tanácsadási szol-
gáltatások, fórumok, versenyek, kiállítások és vásárok szer-
vezése, valamint kiadványok és weboldalak közzététele. A
támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell
nyújtani, és nem tartalmazhat a termelőknek nyújtott
közvetlen pénzkifizetéseket

A végrehajtás időpontja: 2007. (vagy az önkormányzati rende-
let hatálybalépésének dátuma)

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013. december 31-ig

A támogatás célja: KKV-k támogatása

Az 1857/2006/EK rendelet vonatkozó cikkei és a támogat-
ható költségek: Slovenj Gradec település közigazgatási területén
a mezőgazdaság és a vidéki területek megőrzésére és fejlesztésére
a 2007–2013-as tervezési időszakban nyújtandó támogatásokról
szóló önkormányzati rendelettervezet II. fejezete tartalmazza
azon intézkedéseket, amelyek a Szerződés 87. és 88. cikkének a
mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és közép-
vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalma-
zásáról 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.) alábbi cikkei alapján állami támogatásnak
minősülnek:

– A bizottsági rendelet 4. cikke: Mezőgazdasági üzemekben
végrehajtott beruházás.

– A bizottsági rendelet 5. cikke: A hagyományos tájkép és
épületek megőrzése.

– A bizottsági rendelet 6. cikke: Gazdasági épületek közér-
dekből történő áthelyezése.

– A bizottsági rendelet 12. cikke: Biztosítási díj fizetéséhez
nyújtott támogatás.

– A bizottsági rendelet 13. cikke: Birtokrendezéshez nyújtott
támogatás.

– A bizottsági rendelet 14. cikke: Minőségi mezőgazdasági
termékek előállítását ösztönző támogatás.

– A bizottsági rendelet 15. cikke: Technikai segítségnyújtás az
agrárszektorban

Érintett gazdasági ágazat(ok):

– Állattenyésztés (szarvasmarha, sertés, juh, kecske, stb.)

– Növénytermesztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Mestna občina Slovenja Gradec
Šolska ulica 5
SLO-2380 Slovenj Gradec

Internetcím:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200772&dhid=91254

Egyéb információk: A termények és a termés biztosítása
céljából fizetendő biztosítási díjakra vonatkozó intézkedés a
következő, természeti csapáshoz hasonló kedvezőtlen éghajlati
jelenségekre terjed ki: tavaszi fagy, jégeső, villámcsapás, villám-
csapás okozta tűz, vihar, valamint áradás.

Az önkormányzati rendelet teljesíti az 1857/2006/EK rende-
letnek az önkormányzatok által elfogadandó intézkedésekre és
végrehajtandó általános rendelkezésekre (a támogatás odaítélését
megelőző intézkedések, a támogatások halmozása, a támoga-
tások átláthatósága és nyomon követése) vonatkozó előírásait

Az illetékes személy aláírása:

polgármester Slovenj Gradec település önkormányzata
Matjaž ZANOŠKAR

Támogatás száma: XA 214/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Puconci település közigazgatási területe

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Podpora programom
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Puconci 2007-2013

Jogalap: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Puconci (II. Poglavje)

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

2007: 63 000 EUR

2008: 90 000 EUR

2009: 90 000 EUR

2010: 90 000 EUR

2011: 120 000 EUR

2012: 120 000 EUR

2013: 120 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

1. Elsődleges előállítással foglalkozó mezőgazdasági üzemekben végre-
hajtott beruházás:

– a támogatható költségek 50 %-áig a kedvezőtlen helyzetű
területeken,

– a támogatható költségek 40 %-áig egyéb területeken.

A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek eszközeinek
helyreállításába való beruházás, mezőgazdasági termelés-
hez használt berendezések vásárlása, állandó növénykultú-
rákba való beruházás, valamint a művelt területek és legelők
javítása.
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2. A hagyományos tájkép és épületek megőrzése:

– a nem termelési célt szolgáló eszközökbe való beruhá-
zások tényleges költségeinek 100 %-áig,

– a gazdaságokban található, termelési célt szolgáló
eszközök esetében a tényleges költségek 60 %-áig (kedve-
zőtlen helyzetű területeken 75 %-áig), feltéve, hogy a
beruházás következtében nem növekszik a gazdaság
termelési kapacitása,

– további támogatás nyújtható az épületek kulturális örökség
jellegének megőrzéséhez szükséges hagyományos anyagok
felhasználásával járó többletköltségek 100 %-áig.

3. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás:

– a biztosítási díjak állami költségvetésből történő társfinan-
szírozását az önkormányzati támogatás a termés és a
termények biztosításához, illetve az állatok betegség miatti
elhullása elleni biztosításhoz kapcsolódó támogatható költ-
ségek akár 50 %-ára egészíti ki.

4. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

– a jogi és adminisztratív eljárások kapcsán ténylegesen
felmerült költségek 100 %-áig.

5. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

– a ténylegesen felmerült költségek 100 %-áig, a támo-
gatást támogatott szolgáltatások formájában kell nyújtani,
és nem tartalmazhat a termelőknek nyújtott közvetlen
pénzkifizetéseket.

6. Technikai segítségnyújtás:

– a költségek 100 %-áig a következő esetekben: oktatás és
szakképzés, harmadik fél által nyújtott tanácsadási szolgál-
tatások, fórumok, versenyek, kiállítások és vásárok szerve-
zése, valamint kiadványok és weboldalak közzététele. A
támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell
nyújtani, és nem tartalmazhat a termelőknek nyújtott
közvetlen pénzkifizetéseket

A végrehajtás időpontja: 2007. (vagy az önkormányzati rende-
let hatálybalépésének dátuma)

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013. december 31-ig

A támogatás célja: KKV-k támogatása

Az 1857/2006/EK rendelet vonatkozó cikkei: A Puconci tele-
pülés közigazgatási területén a mezőgazdaság és a vidéki terü-
letek fejlesztésére irányuló támogatások nyújtásáról szóló önkor-
mányzati rendelettervezet II. fejezete tartalmazza azon intézke-
déseket, amelyek a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazda-
sági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozá-
soknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és
a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK ren-

delet (HL L 358., 2006.12.16., 3. o.) alábbi cikkei alapján állami
támogatásnak minősülnek:

– A bizottsági rendelet 4. cikke: Elsődleges előállítással foglal-
kozó mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás.

– A bizottsági rendelet 5. cikke: A hagyományos tájkép és
épületek megőrzése.

– A bizottsági rendelet 12. cikke: Biztosítási díj fizetéséhez
nyújtott támogatás.

– A bizottsági rendelet 13. cikke: Birtokrendezéshez nyújtott
támogatás.

– A bizottsági rendelet 14. cikke: Minőségi mezőgazdasági
termékek előállítását ösztönző támogatás.

– A bizottsági rendelet 15. cikke: Technikai segítségnyújtás az
agrárszektorban

Érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdaság – Növényter-
mesztés és állattenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Občina Puconci
Puconci 80
SLO-9201 Puconci

Internetcím:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200773&dhid=91273

Egyéb információk: A termények és a termés biztosítása
céljából fizetendő biztosítási díjakra vonatkozó intézkedés a
következő, természeti csapáshoz hasonló kedvezőtlen éghajlati
jelenségekre terjed ki: tavaszi fagy, jégeső, villámcsapás, villám-
csapás okozta tűz, vihar, valamint áradás.

Az önkormányzati rendelet teljesíti az 1857/2006/EK rende-
letnek az önkormányzatok által elfogadandó intézkedésekre és
végrehajtandó általános rendelkezésekre (a támogatás odaítélését
megelőző intézkedések, a támogatások halmozása, a támoga-
tások átláthatósága és nyomon követése) vonatkozó előírásait

Az illetékes személy aláírása

Ludvik NOVAK
Puconci település polgármestere

Támogatás száma: XA 215/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Zreče település közigazgatási területe

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Podpore programom
razvoja podeželja v Občini Zreče 2007-2013

Jogalap: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči v Občini
Zreče
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A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:

2007: 25 000 EUR

2008: 25 600 EUR

2009: 26 200 EUR

2010: 26 900 EUR

2011: 27 600 EUR

2012: 28 320 EUR

2013: 29 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

1. Az elsődleges előállítással foglalkozó mezőgazdasági üzemekben
végrehajtott beruházások:

– a beruházások támogatható költségeinek 40 %-áig.

A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek eszközeinek
helyreállításába való beruházás, mezőgazdasági termelés-
hez használt berendezések vásárlása, állandó növénykultú-
rákba való beruházás, valamint a művelt területek és legelők
javítása.

2. A hagyományos épületek megőrzése:

– a gazdaságokban található, nem termelési célt szolgáló,
illetve termelési célt szolgáló eszközök megőrzésére
irányuló beruházások tényleges költségeinek akár 60 %-a,
feltéve, hogy a beruházás következtében nem növekszik a
gazdaság termelési kapacitása.

3. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás:

– a biztosítási díjak állami költségvetésből történő társfinan-
szírozását az önkormányzati támogatás a termés és a
termékek biztosításához, illetve az állatok betegség miatti
elhullása elleni biztosításához kapcsolódó támogatható
költségek akár 50 %-ára egészíti ki.

4. Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban:

– a költségek akár 100 %-a a következő esetekben: mezőgaz-
dasági termelők oktatása és szakképzése, tanácsadási
szolgáltatások, fórumok, versenyek, kiállítások és vásárok
szervezése, kiadványok, katalógusok és weboldalak közzé-
tétele, valamint tudományos ismeretek terjesztése. A támo-
gatást támogatott szolgáltatások formájában kell nyújtani,
és nem tartalmazhat a termelőknek nyújtott közvetlen
pénzkifizetéseket

A végrehajtás időpontja: 2007. (vagy az önkormányzati rende-
let hatálybalépésének dátuma)

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013. december 31-ig

A támogatás célja: KKV-k támogatása

Az 1857/2006/EK rendelet vonatkozó cikkei és a támogat-
ható költségek: A Zreče település közigazgatási területén nyúj-
tott állami támogatásokról szóló önkormányzati rendelet
III. fejezete tartalmazza azon intézkedéseket, amelyek a Szer-
ződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállítá-
sával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami
támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet
módosításáról szóló 1857/2006/EK rendelet (HL L 358.,
2006.12.16., 3. o.) alábbi cikkei alapján állami támogatásnak
minősülnek:

– A bizottsági rendelet 4. cikke: Mezőgazdasági üzemekben
végrehajtott beruházások.

– A bizottsági rendelet 5. cikke: A hagyományos tájkép és
épületek megőrzése.

– A bizottsági rendelet 12. cikke: Biztosítási díj fizetéséhez
nyújtott támogatás.

– A bizottsági rendelet 15. cikke: Technikai segítségnyújtás az
agrárszektorban

Érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdaság – növényter-
mesztés és állattenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Občina Zreče
Cesta na Roglo 13b
Zreče

Internetcím:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200772&dhid=91260

Egyéb információk: A termények és a termékek biztosítása
céljából fizetendő biztosítási díjakra vonatkozó intézkedés a
következő, természeti csapáshoz hasonló kedvezőtlen éghajlati
jelenségekre terjed ki: tavaszi fagy, jégeső, villámcsapás, villám-
csapás okozta tűz, vihar, valamint áradás.

Az önkormányzati rendelet teljesíti az 1857/2006/EK rende-
letnek az önkormányzatok által elfogadandó intézkedésekre és
végrehajtandó általános rendelkezésekre (a támogatás odaítélését
megelőző intézkedések, a támogatások halmozása, a támoga-
tások átláthatósága és nyomon követése) vonatkozó előírásait

Az illetékes személy aláírása:

Boris PODVRŠNIK
polgármester

Támogatás száma: XA 216/07

Tagállam: Olaszország

Régió: Lombardia

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Misure regionali di
sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia
vescicolare dei suini — Indennizzi per mancato reddito
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Jogalap:

– Legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, «Norme per gli inter-
venti regionali in agricoltura», art. 17 «Interventi sugli abban-
doni produttivi ed abbattimenti»

– Decreto della D.G. Sanità 24.11.2006 n. 13296 «Misure
straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescico-
lare del suino in Regione Lombardia»

– Decreto della D.G. Sanità 30.11.2006 n. 13723 «Modifica al
decreto D.S. Sanità n. 13296/206 recante misure straordinarie
per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino
in Regione Lombardia»

– Decreto della D.G. Sanità 28.12.2006 n. 15523 «Misure
straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescico-
lare del suino in Regione Lombardia. Revoca del decreto D.G.
Sanità n. 13723 del 30.11.2006»

– Decreto della D.G. Sanità 2.2.2007 n. 816 «Misure straordi-
narie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del
suino in Regione Lombardia — modifica al decreto della D.G.
Sanità n. 15523/06»

– Decreto della D.G. Sanità 20.2.2007 n. 1500 «Misure straor-
dinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare
del suino in Regione Lombardia — modifica al decreto della
D.G. Sanità n. 15523/06»

– Decreto della D.G. Sanità 12.3.2007 n. 2329 «Misure straor-
dinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare
del suino in Regione Lombardia — modifica al decreto della
D.G. Sanità n. 15523/06»

– Decreto della D.G. Sanità 9.5.2007 n. 4619 «Misure straordi-
narie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del
suino in Regione Lombardia»

– Decreto della D.G. Sanità 26.6.2007 n. 6929 «Ulteriori
misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia
vescicolare del suino in Lombardia. Revoca decreti DG Sanità
n. 4619/07 e n. 5941/07» ed in particolare il punto 5 del
capo I (Norme generali) relativo alle dotazioni minime di
biosicurezza negli allevamenti

– Decreto della D.G. Sanità 19.1.2007 n. 3890 «Malattia vesci-
colare del suino, misure sanitarie in zona di protezione»

– Decreto della D.G. Sanità 26.6.2007 n. 6929, punto 5 del
capo I (Norme generali) relativo alle dotazioni minime di
biosicurezza negli allevamenti

– bozza di D.G.R. recante «Misure regionali di sostegno degli
allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare
dei suini — Indennizzi per mancato reddito»

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

Maximális támogatási intenzitás: Akár 100 %

A végrehajtás időpontja: 2007.9.15-től

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2007.12.31-ig

A támogatás célja: A járvány által okozott károk megtérítése.

Az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkét alkalmazzák.

A támogatási program az állat-egészségügyi okok miatti bezárás
ideje alatt felmerült, támogatható károk megtérítéséhez nyújt
hozzájárulást.

A sertéstelepek működésének állat-egészségügyi okokból való
felfüggesztésének időtartamát a területileg illetékes állat-egész-
ségügyi hatóságok által kiadott nyilatkozatok alapján ellenőrzik.

A jövedelemkiesést differenciált formában ismerik el, mivel a
fertőzés kitörésének helyén a telep tevékenységét teljes
egészében fel kell függeszteni, az állatokat pedig el kell pusztí-
tani, míg a védekezési vagy megfigyelési körzetben található
sertésállományok esetében tilos az állatok mozgatása, ami maga-
sabb fenntartási költségekhez, illetve az állomány értékének
csökkenéséhez vezet.

Ezért:

– a kitörések helyén a jövedelemkiesést valamennyi elpusztított
állat után elismerik, az állatok elpusztítása és az állatállomány
megsemmisítését elrendelő határozat visszavonása közötti
időszakra vonatkozóan,

– a védekezési vagy megfigyelési körzetekben: a tenyészállatokat
nem veszik figyelembe, és kizárólag az esetlegesen el nem
adott állatokra vonatkozóan veszik figyelembe a telep tevé-
kenységének kötelező bezárását.

A sertések hólyagos betegségének Lombardia tartomány terü-
letén való felszámolását és megfigyelését célzó programban részt
vevő kedvezményezetteknek nyújtható kártalanítás összegét a
nemzeti mezőgazdasági intézet (INEA – Istituto Nazionale di
Economia Agraria) által közzétett strukturális adatok és gazda-
sági mutatók alapján állapítják meg

Az érintett ágazat(ok): Sertéstenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Lombardia
Direzione generale Agricoltura
Via Pola, 12/14
I-20124 Milano

Internetcím:

www.regione.lombardia.it

www.agricoltura.regione.lombardia.it

Egyéb információk: —

Il Dirigente della Struttura Raccordo con le Politiche Nazionali e
Comunitarie
Dr.ssa Enrica Gennari

2008.2.9. C 36/7Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Támogatás száma: XA 226/07

Tagállam: Litván Köztársaság

Régió: —

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Parama kreditų palūka-
noms kompensuoti (Nr. XA 61/07 pakeitimas)

Jogalap: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m.
rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 3D-380 „Dėl žemės ūkio ministro
2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-159 „Dėl Dalies palū-
kanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1
d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo
garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio
10 d. įsakymas Nr. 3D-378 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m.
balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-160 „Dėl Dalies palūkanų už
investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir
suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija,
kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A tervezett éves költségvetés 5 000 000 LTL (a hiva-
talos árfolyamon 1,45 millió EUR)

A támogatás maximális intenzitása: A támogatás maximális
intenzitása projektenként a támogatható kiadások 40 %-a

Végrehajtás időpontja: 2007. május 1.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013. december 31-ig

A támogatás célja: KKV-k támogatása

Az e program keretében nyújtott támogatás célja a mezőgazda-
sági üzemekben végrehajtott beruházások támogatása.

A program célja kedvezőbb hitelfeltételek teremtése és ezáltal a
vidéki területeken végzett beruházások serkentéséhez való
hozzájárulás.

A támogatási program összhangban van az 1857/2006/EK ren-
delet 4. cikkével.

A kamatok egy részének visszatérítése az alábbi kategóriákba
eső támogatható kiadások esetén történhet:

1. ingatlanok építése, vásárlása vagy fejlesztése. Föld vásárlása
nem tekinthető visszatérítésre jogosult támogatható
kiadásnak;

2. mezőgazdasági gépek, valamint számítógépes hardver és
szoftverek vásárlása;

3. állandó növénykultúrák vásárlása, valamint az ezek elülteté-
sével kapcsolatos szolgáltatások költségei;

4. az 1. és 2. pontban felsorolt felhasználásokkal kapcsolatos
általános kiadások, úgymint építészeknek, mérnököknek és a
projekt előkészítésének és megvalósításának technikai, gazda-
sági és szervezési kérdéseivel kapcsolatban megkeresett
tanácsadóknak kifizetett díjak (ha e szolgáltatásokat nem
folyamatosan vagy időről időre ismétlődő jelleggel veszik

igénybe, és azok nem kapcsolódnak a vállalkozás szokásos
működési kiadásaihoz), az építkezés előkészítésének költségei
(ideértve a felmérések költségeit is), valamint a projekt tech-
nikai vizsgálatának költségei és a szabadalmak és használati
engedélyek megszerzésével kapcsolatos költségek

Érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdasági termékek elsőd-
leges előállítása

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)
LT-01103 Vilnius

Internetcím:

http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=
3585&langparam=LT

http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=
3584&langparam=LT

Egyéb információk: Az állami támogatás intenzitását a Bizott-
ságnak bejelentett és az általa az állami támogatási intézkedé-
sekről szóló N 114/05 „Parama kreditų palūkanoms kompen-
suoti” (Hitelkamatok visszafizetéséhez nyújtott támogatás –

C(2006) 6786 határozat), N 112/05 „Parama žemės pirkimui”
(Föld vásárlásához nyújtott támogatás – C(2006) 5704 határo-
zat) és N 371/05 „Parama panaudotos linų sektoriaus technikos
pirkimui” (Technológia vásárlásához nyújtott támogatás a len-
ágazatban – C(2006) 6867 határozat) határozatokban jóváha-
gyott módszer szerint számolják ki

Támogatás száma: XA 227/07

Tagállam: Lettország

Régió: —

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Atbalsta shēma “Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības nozarē”

Jogalap: Ministru kabineta 2007. gada 23. janvāra noteikumi
Nr. 78 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.
gadā un tā piešķiršanas kārtību” 6. pielikuma III, IV atbalsta
programma

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A támogatási program keretében rendelkezésre álló
teljes összeg a 2007. évre 7 000 000 LVL, a 2008. évre pedig
10 000 000 LVL

A támogatás maximális intenzitása: A támogatás mértéke
25 % az alábbi esetekben: a mezőgazdasági termelésben hasz-
nált új technikai berendezések beszerzése; számítógépek és
szoftverek beszerzése; mezőgazdasági termelésben használt új
traktortechnológia és a kapcsolódó felszerelés beszerzése; állatok
szállítására használt pótkocsik beszerzése.
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A támogatás a gyümölcsültetvények telepítésével járó költségek
40 %-a az alábbi megkötések mellett:

1. klónozott alanyú almafák – hektáronként 2 100 LVL, ha
az almafák hektáronkénti száma legalább 1 200;

2. klónozott alanyú almafák – hektáronként 1 100 LVL, ha
az almafák hektáronkénti száma legalább 660;

3. klónozott alanyú almafák – hektáronként 700 LVL, ha az
almafák hektáronkénti száma legalább 400;

4. magas növekedésű, klónozott alanyú almafák – hek-
táronként 400 LVL, ha az almafák hektáronkénti száma
legalább 200;

5. körtefák – hektáronként 800 LVL;

6. különféle alanyú szilvafák – hektáronként 1 000 LVL;

7. cseresznyefák – hektáronként 1 000 LVL;

8. meggyfák, málna, egres – hektáronként 700 LVL;

9. piros ribiszke, japánbirs – hektáronként 400 LVL;

10. fekete ribiszke – hektáronként 200 LVL;

11. törpe/magasbokrú áfonya – hektáronként 2 200 LVL;

12. vörös áfonya – hektáronként 2 000 LVL;

13. szőlő – hektáronként 1 000 LVL;

14. ezüsttövis – hektáronként 600 LVL;

15. génbankok a magoncutánpótlás biztosítására:

15.1. málna – hektáronként 900 LVL;

15.2. földieper – hektáronként 600 LVL;

15.3. almafa-gyökéralanyok – hektáronként 1 200 LVL.

Az állandó ültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás minden
gyümölcstermesztő ágazatra kiterjed és nem tartalmaz a kedvez-
ményezettre vonatkozó megkötéseket. Így az 1857/2006/EK
rendelet 4. cikkében foglalt feltételek teljesülnek

Végrehajtás időpontja: A támogatási program közzétételének
napjától

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2008. július 30-ig

A támogatás célja: A támogatás célja a mezőgazdaságban
végzett beruházások támogatása, ezzel a mezőgazdasági
termelés hozzáadott értékének növelése és a termelés minősé-
gének javítása.

1. A beruházásokra vonatkozó intézkedés keretében az alábbi
kiadások támogathatók:

1.1. a mezőgazdasági termelésben használt új technikai beren-
dezések beszerzése; számítógépes hardver és szoftverek
vásárlása;

1.2. a mezőgazdasági termelésben használt új traktortechno-
lógia és a kapcsolódó felszerelés beszerzése; állatok szállítá-
sára használt pótkocsik beszerzése.

Az állandó ültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás kere-
tében az alábbi kiadások támogathatók:

1. palánták beszerzése;

2. ültetvények fizikai támasztórendszerei;

3. kerítések beszerzése és felállítása.

Ez megfelel az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkében foglaltaknak

Érintett gazdasági ágazat(ok): A támogatás címzettjei a mező-
gazdasági tevékenységet folytató kis- és középvállalkozások

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Rīga, LV-1981
Rīga 30.8.2007.

Internetcím:

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/N0186_7p6.doc

Egyéb információk: A lett hatóságok igazolják az
1857/2006/EK rendelet 22. cikkében foglaltaknak való
megfelelést
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