
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

(2008/C 101/11)

Támogatás száma: XA 245/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Območje občine Polzela

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

Jogalap: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Polzela za programsko
obdobje 2007–2013

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:
2007: 23 994 EUR

2008: 24 700 EUR

2009: 25 400 EUR

2010: 26 150 EUR

2011: 26 950 EUR

2012: 27 750 EUR

2013: 28 600 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

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

– a kedvezőtlen helyzetű területeken a támogatható költ-
ségek akár 50 %-a,

– egyéb területeken a támogatható költségek akár 40 %-a,

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

A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek eszközeinek
helyreállításába való beruházás, mezőgazdasági termeléshez
használt berendezések vásárlása, állandó növénykultúrákba
való beruházás, a művelt területek javítása, valamint a legelők
kezelése.

2. A hagyományos tájkép és épületek megőrzése:

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

– a gazdaságokban található, termelési célt szolgáló
eszközök esetében a tényleges költségek akár 60 %-a
(kedvezőtlen helyzetű területeken 75 %-a), 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 akár 100 %-a, ameny-
nyiben az áthelyezés pusztán meglévő létesítmények
lebontásából, elszállításából és újbóli felépítéséből áll,

– amennyiben az áthelyezés folytán a mezőgazdasági
termelő korszerűbb létesítményekhez jut, akkor köteles a
szóban forgó létesítmények áthelyezéséből eredő többletér-
ték legalább 60 %-át, kedvezőtlen helyzetű területeken
pedig 50 %-át visszajuttatni. Amennyiben a kedvezménye-
zett 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 tényleges jogi és adminisztratív költségek akár 100 %-a.

6. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

– a felmerült tényleges költségek akár 100 %-a; a támogatást
támogatott szolgáltatások formájában kell nyújtani, és nem
tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen pénzkifizeté-
seket.

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 adott
közvetlen pénzkifizetéseket

Végrehajtás időpontja: 2007. szeptember (vagy az önkor-
mányzati rendelet hatálybalépésének időpontja)

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013.12.31-ig
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A támogatás célja: KKV-k támogatása

Az 1857/2006/EK rendelet vonatkozó cikkei és a támogat-
ható költségek:

A Polzela település közigazgatási területén a mezőgazdaság és a
vidéki területek megőrzésére és fejlesztésére a 2007–2013-as
tervezési időszakban nyújtandó támogatásokról szóló önkor-
mányzati rendelettervezet II. fejezete olyan intézkedéseket
tartalmaz, amelyek a Szerződés 87. és 88. cikkének a mező-
gazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvál-
lalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazá-
sáról 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:

– 4. cikk: Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás,

– 5. cikk: A hagyományos tájkép és épületek megőrzése,

– 6. cikk: Gazdasági épületek közérdekből történő áthelyezése,

– 12. cikk: Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás,

– 13. cikk: Birtokrendezéshez nyújtott támogatás,

– 14. cikk: Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását
ösztönző támogatás,

– 15. cikk: Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban

Érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Občina Polzela
Polzela 8
SLO-3313 Polzela

Internetcím:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200781&dhid=91480

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, villámcsapás 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

Ljubo ŽNIDAR
polgármester

Támogatás száma: XA 246/07

Tagállam: Hollandia

Régió: Provincie Gelderland

A támogatási program megnevezése: Subsidieregeling vitaal
Gelderland 2007, onderdelen: Losse Kavelruil, Investeringen in
landbouwbedrijven (bedrijfsmodernisering), Bedrijfsadvisering

Jogalap:

Artikel 11, derde lid, van de Wet Inrichting landelijk gebied.

Subsidieregeling vitaal Gelderland 2007 en het Provinciaal Meer-
jarenprogramma 2007-2013 Gelderland (PMJP), deel 3: het
subsidiekader

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: A
2007–2013-as időszakban évente legfeljebb 1 500 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

Amennyiben a kis- és közepes méretű mezőgazdasági
üzemek az alábbi mentesítési bejelentés alá esnek, akkor a
2007–2013-ra szóló többéves tartományi program (Provinciaal
Meerjarenprogramma 2007–2013, a továbbiakban: PMJP)
alapján a támogatás százalékos aránya, illetve összege támogatási
részenként a következő:

1. Az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke értelmében:

A PMJP 2.2.2.1. cikke: A kis- és középméretű mezőgazdasági
üzemek által az innováció és a környezetvédelem területén
végrehajtott beruházások

a) Az innovatív beruházásokra nyújtott támogatás összege
legfeljebb a támogatható költségek 35 %-a lehet. A mini-
mális támogatási összeg 10 000 EUR, a maximális támo-
gatási összeg 30 000 EUR.

b) A természeti környezet megóvását és minőségének javí-
tását célzó olyan beruházások esetében, amelyek eredmé-
nyeként nő a termelési kapacitás is, illetve amelyek nem
okoznak többletköltséget a természet védelmével kapcso-
latban, a támogatás legfeljebb 35 %, a minimális támoga-
tási összeg 10 000 EUR, a maximális támogatási összeg
100 000 EUR.

c) A természeti környezet megóvását és minőségének javí-
tását célzó olyan beruházások esetében, amelyek eredmé-
nyeként nem nő a termelési kapacitás, a támogatás legfel-
jebb a támogatható költségek 60 %-a, a minimális támo-
gatási összeg 10 000 EUR, a maximális támogatási összeg
100 000 EUR. A támogatható költségek a természet
védelmével kapcsolatban szükséges többletköltségekre
korlátozódnak.

A támogatható költségek közé a következők tartoznak: ingat-
lanok építése, megszerzése, renoválása vagy berendezése, új
gépek és berendezések beszerzése, ideértve a számítógépes
szoftverek beszerzését is, valamint általános költségek,
többek között az építészek, mérnökök és tanácsadók díja.

Csak gazdaságilag életképes kis- és középméretű elsődleges
mezőgazdasági üzemek részesülhetnek támogatásban.

2. Az 1857/2006/EK rendelet 13. cikke értelmében:

A PMJP 2.1.1.1. cikke: Önkéntes parcellacsere

A támogatás a parcellacsere által érintett területekkel/parcel-
lákkal kapcsolatban ténylegesen felmerült közjegyzői és föld-
hivatali költségek 100 %-a lehet. Ezen költségek a végrehajtó
szervezetek és hatóságok oldalán keletkeznek, ezért ezek
részesülnek a támogatásban. A támogatás közvetetten a
mezőgazdasági vállalkozók előnyére szolgál, mivel minden
csere valamely elsődleges mezőgazdasággal foglalkozó kis- és
középméretű üzem területét érinti.
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3. Az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke értelmében:

A PMJP 2.2.2.2. cikke: Üzemi tanácsadás kis- és közepes
méretű mezőgazdasági üzemek számára

a) Kizárólag üzemáthelyezésre vonatkozó tanácsadás esetén
a támogatás vállalkozónként legfeljebb a támogatható
költségek 75 %-a, minimum 5 000 EUR, maximum
30 000 EUR.

b) Fejlesztési terv készítésére üvegházi kertészettel foglalkozó
vállalkozások esetén: a támogatható költségek legfeljebb
75 %-a, minimum 5 000 EUR, maximum 30 000 EUR
vállalkozónként.

c) További tanácsadás esetén, amelybe beletartozik az üzem-
áthelyezés mellett további jövőbeli helyzetek megvizsgá-
lása, a támogatás összege vállalkozónként legfeljebb a
támogatható költségek 40 %-a, minimum 5 000 EUR,
maximum 30 000 EUR.

Csak elsődleges mezőgazdasággal foglalkozó kis- és közepes
méretű üzemek részesülhetnek támogatásban. A támogatás
nyújtására természetben kerül sor, a támogatás összegét az
érintett tanácsadó cég részére fizetik ki. Az elsődleges mező-
gazdasági termelő nem részesül közvetlen kifizetésben. Az
üzemeket objektív szempontok alapján választják ki. Nem
támogatják azokat a tanácsadási költségeket, amelyek
visszatérő vagy állandó jellegűek és a vállalkozás szokásos
működési költségeihez kapcsolódnak

A végrehajtás időpontja: A végrehajtásra a tájékoztatásnak az
Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele után kerül
sor

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013.12.31.

A támogatás célja:

A PMJP általános célja az életerős mezőgazdaság biztosítása, ami
a következőket foglalja magába:

– jövőorientált, versenyképes mezőgazdaság, amely a vidéki
területek gazdaságának motorja,

– gazdaságilag életképes, fenntartható mezőgazdaság, amely
fenntartható módon használja a talajt, a vizet, a levegőt és
más természeti erőforrásokat.

Cikkenként részletezve a célok a következők:

2.1.1.1. cikk: Önkéntes parcellacsere

A területfejlesztési keretben leírtak alapján az újraparcellázás
célja, hogy a vidék funkcióinak megfelelően javítsa a vidék terü-
leti felosztását. Ez lényegében a földterületek cseréjén keresztül
valósul meg, amelyet e cikk lehetővé tesz.

2.2.2.1. cikk: Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás

E cikk célja olyan fejlesztési és modernizációs beruházások
támogatása, amelyek a termelés hatékonyságának növelésére, az

újabb vagy jobb termékek előállítására és/vagy a gyártási eljá-
rások és a termékek minőségének és fenntarthatóságának javítá-
sára irányulnak. Mindez hozzájárul a versenyképesebb, fenntart-
hatóbb és életképesebb mezőgazdaság kialakításához, amely
méltányos bevételt biztosít a vállalkozónak, méltányos munka-
feltételeket kínál, és eleget tesz a társadalmi elvárásoknak (a
környezet, az állatjólét és -egészség, a higiéniai követelmények és
az (agrár-)biodiverzitás vonatkozásában).

2.2.2.2. cikk: Üzemi tanácsadás

E cikk célja, hogy lehetővé tegye a mezőgazdasági termelőknek
a jövőorientált, az üzem fenntartható fejlesztésére vonatkozó
üzemi tanácsadás igénybevételét

Az érintett ágazat(ok): A támogatási program a kis- és közepes
méretű (állattenyésztő, illetve növénytermesztő) mezőgazdasági
üzemekre alkalmazható. Csak elsődleges termelővállalkozások
jöhetnek szóba

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Provincie Gelderland
Dienst REW/EU Programmasecretariaat
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Nederland

Internetcím:

www.gelderland.nl

projecten> projectprogramma's> platteland (ILG)> deel 3 PMJP,
subsidiekaders 2e herziening

Egyéb információk:

A kis- és közepes méretű mezőgazdasági üzemeknek nyújtott
támogatást a PMJP 3. részének alábbi cikkei alapján nyújtják:

2.1.1.1. cikk: Önkéntes parcellacsere

2.2.2.1. cikk: Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruhá-
zás (üzemkorszerűsítés)

2.2.2.2. cikk: Üzemi tanácsadás

A támogatást olyan kis- és közepes méretű mezőgazda-
sági üzemek vehetik igénybe, amelyek eleget tesznek az
1857/2006/EK rendelet 4. vagy 13. cikkében vagy a 15. cikk
(2) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak.

Amennyiben a fenti cikkek alapján más üzemek és/vagy enti-
tások is jogosultak a támogatásra, erről a Bizottságot külön érte-
sítik, illetve külön bejelentést tesznek az alkalmazandó jogszabá-
lyok (többek között a Szerződés 87. és 88. cikkének a de
minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006.
december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet, a kutatási és
fejlesztési célú állami támogatásokra vonatkozó közösségi
keretprogram és az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i
68/2001/EK bizottsági rendelet) alapján
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Támogatás száma: XA 247/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Območje občine Preddvor

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

Jogalap: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini (II. Poglavje)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:
2007: 8 700 EUR

2008: 8 874 EUR

2009: 9 052 EUR

2010: 9 233 EUR

2011: 9 417 EUR

2012: 9 606 EUR

2013: 9 798 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

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

– a kedvezőtlen helyzetű területeken a beruházások támo-
gatható költségeinek akár 50 %-a, egyéb területeken akár
40 %-a.

A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek eszközeinek
helyreállításába való beruházás, mezőgazdasági termeléshez
használt berendezések vásárlása, állandó növénykultúrákba
való beruházás, a művelt területek javítása, valamint a legelők
kezelése.

2. A hagyományos épületek megőrzése:

– a nem termelési célt szolgáló eszközök esetében a támo-
gatható költségek akár 100 %-a,

– a termelési célt szolgáló eszközökbe való beruházások
esetében a támogatható költségek akár 75 %-a a kedve-
zőtlen helyzetű területeken, és 60 %-a egyéb területeken,
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
termények biztosításához, illetve az állatok betegség miatti
elhullása elleni biztosításhoz kapcsolódó támogatható költ-
ségek akár 50 %-ára egészíti ki.

4. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

– a tényleges jogi és adminisztratív költségek akár 50 %-a.

5. Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban:

– a költségek akár 100 %-a a következő esetekben: mezőgaz-
dasági termelők oktatása és szakképzése, tanácsadási szol-

gáltatások, fórumok, versenyek, kiállítások és vásárok szer-
vezése, kiadványok, katalógusok és weboldalak közzététele,
valamint helyettesítéssel kapcsolatos szolgáltatások igény-
bevétele. A támogatást támogatott szolgáltatások formá-
jában kell nyújtani, és nem tartalmazhat a termelőknek
nyújtott közvetlen pénzkifizetéseket

Végrehajtás időpontja: 2007. szeptember (vagy az önkor-
mányzati rendelet hatálybalépésének időpontja)

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013.12.31-ig

A támogatás célja: KKV-k támogatása

Az 1857/2006/EK rendelet vonatkozó cikkei és a támogat-
ható kiadások:

A Preddvor település közigazgatási területén a mezőgazdaság, az
erdészet és a vidéki területek megőrzésére és fejlődésének
előmozdítására nyújtandó állami támogatásokról szóló önkor-
mányzati rendelet II. fejezete olyan intézkedéseket tartalmaz,
amelyek a 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.) alábbi cikkei alapján állami támogatásnak minősülnek:

– 4. cikk: Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás,

– 5. cikk: A hagyományos tájkép és épületek megőrzése,

– 12. cikk: Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás,

– 13. cikk: Birtokrendezéshez nyújtott támogatás,

– 15. cikk: Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban

Érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Občina Preddvor
Dvorski trg 10
SLO-4205 Preddvor

Internetcím:

http://www.preddvor.si/uradno_glasilo/objave2007/052007.pdf

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, villámcsapás 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

Miran ZADNIKAR
Preddvor település polgármestere
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Támogatás száma: XA 290/07

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Wales

A támogatási program megnevezése vagy az egyéni támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Light Lamb Welfare
Disposal Scheme

Jogalap: Section 1 of the Welsh Development Agency Act 1975
and sections 70 and 71 of the Government of Wales Act 2006

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás vagy
a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege:

Pénzügyi év: 2007. október – 2008. január

Kiadások: Legfeljebb 10 000 000 GBP

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás a hatóságok
által hivatalosan elismert járványok kitörése miatt bekövetkező
veszteségek megtérítésére/fedezésére korlátozódik, és nem halad-
hatja meg a program követelményeivel és azok teljesítésével
összefüggő költségek 100 %-át

A végrehajtás időpontja: 2007.10.27.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A program tíz hétig működik és 2008.1.4.

A támogatás célja: A Light Lamb Welfare Disposal program
azoknak a walesi gazdálkodóknak nyújt támogatást, akik az
Egyesült Királyságban kitört száj-és körömfájás járvány miatti
export-megszorítások következtében állatjóléti problémákkal
szembesültek. A termelők felelőssége, hogy a támogatható álla-
tokat (mégpedig 25 kg-nál nem nagyobb élősúlyú kissúlyú
bárányokat) a gyűjtőközpontokba szállítsák. A szállítók támo-
gatható állatonként 15 GBP-t fizetnek. Az állatok nem kerülnek
be az emberi táplálkozási láncba. Vágás után a tetemeket további
elhelyezésre elszállítják. Ezeknek a szolgáltatásoknak az ellátá-
sára a Welsh Assembly Government versenytárgyalást ír ki. Ez
összhangban van az 1857/2006/EK EU-rendelet 10. cikkével,
amely szerint a támogatás kizárólag a hatóságok által hivata-
losan elismert járványok kitörése miatt bekövetkező veszteségek
megtérítésére vehető igénybe

Támogatható költségek: A Light Lamb Welfare Disposal
Scheme program értelmében a gyűjtőközpontok üzemeltetői
támogatható állatonként 15 GBP támogatásban részesülnek.
Ezen kívül az üzemeltetőknek a begyűjtéssel, vágással, szállí-
tással, feldolgozással és elégetéssel összefüggő szolgáltatások
után is fizetnek. Ezeket a költségeket versenytárgyalással hatá-
rozzák meg. Ez összhangban van az 1857/2006/EK rendelet
10. cikkével, amelynek értelmében a támogatás bruttó intenzi-
tása nem haladhatja meg a 100 %-ot, és csak karantén-előírások
következtében előforduló bevétel-kiesés kompenzálására vehető
igénybe

Érintett ágazat(ok): A program Wales állattenyésztő ágazatának
kissúlyú bárány szektorára alkalmazható

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Welsh Assembly Government
Cathays Park
Cardiff CF10 3NQ
United Kingdom

Kapcsolattartó személy:

Rory O'Sullivan
Tel. (44) 292 80 13 32
e-mail: rory.o'sullivan@wales.gsi.gov.uk

Internetcím:

A programok részletei megtalálhatók

http://new.wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/country-
side_policy/farming/light_lamb_disp_scheme/?lang=en

A Department for Environment, Food and Rural Affairs
(Környezetvédelmi, Élelmiszerügyi és Vidékügyi Minisztérium, az
Egyesült Királyság illetékes hatósága) nevében aláírással és kelte-
zéssel ellátta:

Neil MARR
Agricultural State Aid
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Area 8D, 9 Millbank
C/o Nobel House
17 Smith Square
Westminster
London SW1P 3JR
United Kingdom

Támogatás száma: XA 291/07

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: England

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Foot and Mouth Disease
Hill Farm Scheme

Jogalap: Section 8 (Miscellaneous Provisions) Agriculture
Act 1963

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

Pénzügyi év: 2007. október 23. – 2008. március 31.

Kiadás: 10 000 000 GBP

A támogatás maximális intenzitása: A program célja
100 %-os támogatás nyújtása. A támogatás olyan járványok
esetén elszenvedett, kifejezetten a zárlat alá helyezési kötelezett-
ségből eredő veszteségekre korlátozódik, amelyek kitörését a
hatóságok hivatalosan elismerték

A végrehajtás időpontja: 2007.10.23.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A program egyszeri támogatást nyújt arra jogosult hegyvi-
déki gazdáknak. A kifizetéseket 2008.3.31-ig számítják ki és
hajtják végre
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A támogatás célja:

Segítségnyújtás hegyvidéki, extenzív juh- és szarvasmarha-
tenyésztéssel foglalkozó kis- és középméretű gazdaságok
számára Angliában, amelyeket különösen hátrányosan érintenek
a száj- és körömfájás következtében bevezetett országos szállítási
és kiviteli korlátozások. Az érintett gazdák számára különösen
fontos, hogy juhaikat az évnek ebben az időszakában az őszi
állatvásárokra szállíthassák, illetve exportálhassák, mert éves
jövedelmük számottevő része ebből származik és komoly pénz-
ügyi veszteséget szenvednek.

A támogatás összhangban van az 1857/2006/EK rendelet
10. cikke (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontjával, amely
szerint támogatás nyújtható olyan, zárlat alá helyezési kötele-
zettségből eredő jövedelemveszteségekre, amelyek esetében a
járvány kitörését a hatóságok hivatalosan elismerték

Támogatható költségek:

A jelenlegi becslések szerint az élőállat-ágazatban a száj- és
körömfájás gazdasági költsége augusztus 3-a óta 103 millió GBP
és várhatóan tovább emelkedik. A program teljes költségvetése
10 millió GBP; a támogatásra jogosult gazdáknak nyújtott egyedi
támogatásokat gazdaságuk nagyságának arányában számítják ki.

A program célja összhangban van az 1857/2006/EK rendelet
10. cikkével, amely megállapítja, hogy a támogatás bruttó inten-
zitása nem haladhatja meg a 100 %-ot, és a támogatás célja a
zárlat alá helyezési kötelezettségből eredő jövedelemveszteség
ellensúlyozása.

Érintett ágazat(ok): A program Angliában a mezőgazdaság
élőállat-ágazatában tevékenykedő kkv-kra vonatkozik, amelyek
2007-ben az England's Less Favoured Areas scheme (kedve-
zőtlen helyzetű térségek támogatási programja Angliában – the
Hill Farm Allowance 2007 (hegyvidéki gazdaságoknak nyújtott
támogatás 2007)) keretében támogatást kaptak

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Nobel House
17 Smith Square
London SW1P 3JR
United Kingdom

Internetcím:
http://www.defra.gov.uk/animalh/diseases/fmd/movements/hill-
farmers.htm

A Department for Environment, Food and Rural Affairs
(Környezetvédelmi, Élelmiszerügyi és Vidékügyi Minisztérium, az
Egyesült Királyság illetékes hatósága) nevében aláírással és kelte-
zéssel ellátta:
Neil MARR
Agricultural State Aid
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Area 8D, 9 Millbank
C/o Nobel House
17 Smith Square
Westminster
London SW1P 3JR
United Kingdom
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