
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

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 109/04)

Támogatás száma: XA 259/07

Tagállam: Németországi Szövetségi Köztársaság

Régió: Freistaat Bayern

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve:

Richtlinie zur Durchführung des Beihilfeprogramms für die
durch die klassische Geflügelpest — Aviäre Influenza — betrof-
fenen landwirtschaftlichen Betriebe

Jogalap:

Richtlinie zur Durchführung des Beihilfeprogramms für die
durch die klassische Geflügelpest — Aviäre Influenza — betrof-
fenen landwirtschaftlichen Betriebe.

Den Richtlinien liegen die Verwaltungsvorschriften zu Art. 23
und 44 der Haushaltsordnung des Freistaats Bayern (BayHO)
zugrunde. Die Zuwendungen werden ohne Rechtspflicht im
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bewilligt

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 3,2 millió EUR a 2007 és 2009 közötti időszakra

A támogatás maximális intenzitása: 50 %-ig; üzemenként és
naptári évenként legfeljebb 50 000 EUR

A végrehajtás időpontja: Támogatás odaítélése igény szerint

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2009.12.31.

A támogatás célja:

A támogatás célja a korlátozás és megfigyelés, valamint a felü-
gyelet alatt álló baromfitartó üzemek kárának enyhítése. A
támogatás nem minősül kártérítésnek; olyan nem biztosítható
károk esetén adható (pl. termeléskiesés, értékesítési korlátozások,
eszközökben keletkezett kár fertőző betegség következtében),
amelyek hatósági utasítás közvetlen következményei.

A támogatás jogalapja: Az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének
(2) bekezdése

Az érintett ágazat(ok): Mezőgazdasági és erdészeti vállalko-
zások

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Alle dem Bayerischen Staatsministerium für Landwirtschaft und
Forsten unterstellten Ämter für Landwirtschaft und Forsten in
Bayern:

Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten
D-80539 München

További tájékoztatás kérhető az alábbi hatóságtól:

Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten
Referat B 1
Ludwigstr. 2
D-80539 München
Tel. (49-89) 21 82 22 22

Internetcím:

http://www.stmlf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/rili-
gefl.pdf

Egyéb információk: Nincs

Támogatás száma: XA 301/07

Tagállam: Írország

Régió: A tagállam egész területe

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve:

Scheme of Payment to Private Veterinary Practitioners (PVP's)
for testing of animals

Jogalap:

The Central Fund (Permanent Provision) Act, 1965

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

A program alapján kifizetendő támogatás teljes összege a
betegség elterjedtségi szintjétől függ, amely meghatározza a szar-
vasmarha-tbc-vel és brucellózissal fertőzött egyedek és a fertőzés
miatt korlátozás alá vont üzemek számát. Erre való tekintettel
nem igazán lehet megjósolni a 2007–2013-as időszakban
felmerülő kiadások mértékét. Ennek megfelelően a tervezett
kiadások alább megadott számai a betegséggel való fertőzöttség
jelenlegi szintjein és a 2007-ben várható kiadásokon alapulnak:
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(EUR)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gyakorló magán állator-
vosok

11,5 millió 11,5 millió 11,5 millió 11,5 millió 11,5 millió 11,5 millió 11,5 millió

A támogatás maximális intenzitása: Az intézkedés a szűrések
költségeinek hozzávetőlegesen 20 %-át fedezi

A végrehajtás időpontja: 2007.11.1.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: Az állatok egészségügyi szűrését végző gyakorló magán-
állatorvosok megfizetését támogató program (PVP's) végrehajtása
folyamatos, mivel közvetlenül kapcsolódik a tuberkulózis- és
brucellózisfertőzés írországi elterjedtségének mértékéhez. A
támogatási program mindaddig fennmarad, amíg ezt a két
betegséget nem sikerül teljesen felszámolni

A támogatás célja:

Egy olyan átfogó szűrési program fenntartása, amely biztosítja
minden állat évente legalább egyszeri szűrését a tbc és a brucel-
lózis teljes felszámolása érdekében.

Ez a támogatás összhangban van az 1857/2006/EK rendeletnek
az állat és növénybetegségek és kártevő fertőzés tekintetében
adott támogatásról szóló 10. cikkének (1) bekezdésével

Az érintett ágazat(ok): Szarvasmarhafélék

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Department of Agriculture and Food
Maynooth Business Park
Maynooth Co. Kildare
Ireland

Internetcím:
http://www.agriculture.gov.ie/animal_health/ERAD/ERAD_comp_
scheme07.doc

Támogatás száma: XA 302/07

Tagállam: Írország
Régió: A tagállam egész területe

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve:
Income Supplement Scheme (Bovine TB and Brucellosis)

Jogalap:
Diseases of Animals Act 1966

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege:
A program alapján kifizetendő támogatás teljes összege a
betegség elterjedtségi szintjétől függ, amely meghatározza a szar-
vasmarha-tbc-vel és brucellózissal fertőzött egyedek és a fertőzés
miatt korlátozás alá vont üzemek számát. Erre való tekintettel
nem lehet megjósolni a 2007–2013-as időszakban felmerülő
kiadások mértékét. Ennek megfelelően a tervezett kiadások alább
megadott számai a betegséggel való fertőzöttség jelenlegi szint-
jein és a 2007-ben várható kiadásokon alapulnak:

(EUR)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Jövedelemkiegészítés (tbc) 2,095 millió 2,095 millió 2,095 millió 2,095 millió 2,095 millió 2,095 millió 2,095 millió

Jövedelemkiegészítés (brucel-
lózis)

0,005 millió 0,005 millió 0,005 millió 0,005 millió 0,005 millió 0,005 millió 0,005 millió

A támogatás maximális intenzitása: 100 %

A végrehajtás időpontja: 2007.11.1.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A jövedelemkiegészítési program végrehajtása folyamatos,
mivel közvetlenül kapcsolódik a tuberkulózis- és brucellózisfer-
tőzés írországi elterjedtségének mértékéhez. A támogatási
program mindaddig fennmarad, amíg ezt a két betegséget nem
sikerül teljesen felszámolni

A támogatás célja:

A gazdák kompenzálása a tuberkulózis- vagy brucellózisgyanús
pozitív esetek feltárásából és az állatok eltávolításából eredő
károkért

A betegség eltitkolásának megelőzése.

Ez a támogatás összhangban van az 1857/2006/EK rendeletnek
az állat és növénybetegségek és kártevő fertőzés tekintetében
adott támogatásról szóló 10. cikkének (2) bekezdésével

Az érintett ágazat(ok): Szarvasmarhafélék

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Department of Agriculture and Food
Maynooth Business Park
Maynooth Co. Kildare
Ireland

Internetcím:

http://www.agriculture.gov.ie/animal_health/ERAD/ERAD_comp_
scheme07.doc
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A támogatás száma: XA 305/07

Tagállam: Spanyolország

Régió: Región de Murcia

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve:

Ayudas a entidades representativas del asociacionismo agrario
de producción y comercialización de los productos agrarios

Jogalap:

Proyecto de Orden de la Consejería de Agricultura y Agua por la
que se convocan y se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas a entidades representativas del asociacionismo agrario de
producción y comercialización de los productos agrarios

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: Az éves tervezett kiadás 650 000 EUR, amely
a hatéves időszakot (2008–2013) tekintve összesen
3 900 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: Legfeljebb 70 %, összege
évente és kedvezményezettenként nem haladhatja meg a
220 000 EUR-t

A végrehajtás időpontja: 2008. január

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013. decemberéig

A támogatás célja:

A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó
vállalkozások számára biztosított technikai segítségnyújtást szol-
gáló intézkedések, a rendelet 15. cikke szerint. Az intézkedések
révén a termelők könnyebben tájékozódhatnak a mezőgazdasági
termelés során használt új keletű technológiákról; a tevékeny-
séget a 2003/361/EK bizottsági ajánlás értelmében vett mikro-,
kis- és középvállalkozásokból álló agrárszövetségek, mezőgazda-
sági szövetkezetek, illetve mezőgazdasági termelői szervezetek
csoportosulásai fogják végezni.

Az előirányzott támogatás összege kedvezményezettenként nem
haladhatja meg az évi 220 000 EUR-t a mellékelt rendeletja-
vaslat 4. cikkében foglaltak szerint, hatálya pedig az alábbi tevé-
kenységekre terjedhet ki:

– Ágazati tanulmányok és statisztikai felmérések készítése, adat-
bázis létrehozása, a murciai agrárágazatot érintő tematikájú
kiadványok sokszorosítási, nyomda- és kötészeti költségei (a
bizottsági rendelet 15. cikke (2) bekezdésének c) pontja
szerint).

Támogathatónak minősülnek emellett az agrárágazat tanul-
mányozásához szükséges adatok gyűjtésével, rendszerezésével
és feldolgozásával összefüggő költségek, valamint az adatbá-
zisok létrehozásához szükséges szoftverek beszerzésének, a
sokszorosításnak, nyomtatásnak és kötésnek a költségei. A
támogatás az elszámolható költségek 70 %-áig igényelhető,
felső határa pedig évi 60 000 EUR.

– Murcia autonóm körzet területén működő gazdálkodóknak és
gazdálkodói szövetségeknek biztosított tanácsadási szolgálta-
tások, amelyek nem minősülnek folyamatos vagy időről időre
ismétlődő tevékenységnek, és nem kapcsolódnak a vállalkozás

olyan szokásos működési kiadásaihoz, mint a rendszeres adó-
tanácsadási és jogi szolgáltatások vagy a reklámtevékenység (a
bizottsági rendelet 15. cikke (2) bekezdésének c) pontja
szerint).

A támogatás az elszámolható költségek 70 %-áig igényelhető,
felső határa pedig évi 30 000 EUR.

– Szakmai vásárokon, technikai segítségnyújtásban és műszaki
szemléken való részvétel, amennyiben azok programját és az
elérni kívánt célok ismertetését előzetesen benyújtják a támo-
gatás igénylésével együtt. A szakkiállításokon való részvétel
vonatkozásában támogathatók a standszemélyzet utazási, ellá-
tási és szállásköltségei, a helyiségbérlet, a kiállítóstand felállítá-
sának és bérletének díja, a termékismertetők díja, a vendégkí-
sérők bére stb., a műszaki szemléken és szakkiállításokon való
részvétel tekintetében pedig az alkalmazottak és az arra igényt
tartó, régióbeli társgazdálkodók vagy szövetkezeti társak
utazási, ellátási és szállásköltségei (a bizottsági rendelet
15. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerint).

Egy kedvezményezett legfeljebb 20 személlyel vehet részt a
szakkiállításokon, illetve legfeljebb két társgazdálkodó vagy
három szervezeti tag részvételi költségeinek támogatását
kérheti. A támogatás az elszámolható költségek 70 %-áig
igényelhető, felső határa pedig évi 130 000 EUR

Az érintett ágazat(ok): Mezőgazdasági termelés: mind a föld-
művelési, mind az állattenyésztési ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Consejería de Agricultura y Agua
Dirección General de Industrias y Asociacionismo Agrario
Plaza Juan XXIII, s/n
E-30071 Murcia

Internetcím:

http://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPub-
lico?IDCONTENIDO=5089&IDTIPO=100&RASTRO=c428$m

Egyéb információk:

Bár a program mezőgazdasági szakmai szervezetek, illetve az
agrárágazatot képviselő egyéb vállalkozások támogatására
irányul (hiszen a műszaki ismeretek és a tudás átadása így bizto-
sítható a leghatékonyabban és így juthat el a mezőgazdasági
termelők legszélesebb köréhez), nem szabad figyelmen kívül
hagyni, hogy a támogatás előnyeit végső soron Murcia autonóm
körzet gazdálkodóinak és állattartóinak teljes közössége élvezi

Támogatás száma: XA 315/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Območje občine Ig

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve:

Ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ig za prog-
ramsko obdobje 2007–2013
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Jogalap:
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Ig za programsko obdobje
2007–2013

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:
2007: 36 304,46 EUR

2008: 37 500 EUR

2009: 39 000 EUR

2010: 40 000 EUR

2011: 42 000 EUR

2012: 43 000 EUR

2013: 43 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása:
1. Elsődleges előállítással foglalkozó mezőgazdasági üzemekben végre-

hajtott beruházás:

– akár 50 % a kedvezőtlen helyzetű területeken, 40 % egyéb
területeken.

2. A hagyományos tájkép és épületek megőrzése:

– a nem termelési célt szolgáló eszközökbe való beruhá-
zások esetében akár 100 %, a termelési célt szolgáló
eszközökbe való beruházások esetében akár 75 % a kedve-
zőtlen helyzetű területeken, és 60 % egyéb területeken.

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 biztosításához kapcsolódó támogatható
költségek akár 50 %-ára egészíti ki.

4. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

– a támogatható költségek akár 100 %-a.

5. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

– a támogatható költségek akár 100 %-a.

6. Technikai segítségnyújtás:

– a támogatható költségek akár 100 %-a.

7. 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 50 %-át, kedvezőtlen helyzetű területeken
pedig 60 %-át visszajuttatni. Amennyiben a kedvezménye-

zett fiatal mezőgazdasági termelő, e hozzájárulás mértéke
legalább 55 %, illetve 45 %. Amennyiben az áthelyezés
folytán megnő a termelési kapacitás, a mezőgazdasági
termelő a növekedéssel összefüggő költségek legalább
60 %-át, kedvezőtlen helyzetű területeken pedig 50 %-át
köteles visszajuttatni. Amennyiben a kedvezményezett
fiatal mezőgazdasági termelő, e hozzájárulás mértéke
legalább 55 %, illetve 45 %

Végrehajtás időpontja: 2007. október (támogatás nyújtása csak
az után lehetséges, hogy az összefoglalót közzétették az Európai
Bizottság honlapján)

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

A támogatás célja: KKV-k támogatása

Az önkormányzati rendelet 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,

– 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 Ig
Govekarjeva cesta 6
SLO-1292 Ig

Internetcím:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200789&dhid=91694

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

Janez CIMPERMAN
Polgármester
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