
A tagállamok tájékoztatása az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak
nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet értel-

mében engedélyezett állami támogatásokról

(2008/C 111/08)

Támogatás száma: XA 7054/07

Tagállam: Olaszország

Régió: Umbria

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

Progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore
della produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti di cui all'allegato I del trattato. Criteri per la conces-
sione degli aiuti

Jogalap:

Deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 12 novembre
2007 avente per oggetto «Modifiche ed integrazioni alla DGR
1449/2007 concernente: progetti integrati di filiera a favore
delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato,
criteri per la concessione degli aiuti».

Ez a támogatási program egy korábbi, a Bizottság által az
1/2004/EK rendelet szerint mentesített és az XA 02/05 szám
alatt nyilvántartásba vett támogatási program meghosszabbítá-
sának tekintendő. A program a támogatási kérelmek benyújtá-
sának határidejét és módját rögzítő pályázati felhívás közzététe-
lével fog elindulni, amelyet csak azt követően hoznak nyilvános-
ságra, hogy a Bizottság – az 70/2001/EK rendelet 9. cikkében
előírtak szerint – megerősíti, hogy kézhez vette ezt az összefog-
lalót és azt a honlapján közzéteszi.

Az EK-Szerződés I. mellékletében említett termékek előállítását
végző ágazatban nyújtott támogatási kategóriák esetében az
1857/2006/EK rendelet előírásai szerint módosítani kell a
jogalapot, amely a fent említett XA 02/05 számú mentesített
támogatási program. Ezért az említett rendelet 20. cikkével össz-
hangban ezzel az összefoglalóval együtt az említett ágazatban
végrehajtandó mentesített támogatási program elindításának
jogalapját képező összefoglaló adatlapot is elküldik az Európai
Bizottság részére

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

5 450 000 EUR, amiből:

– 5 000 000 EUR elsősorban a Perugia megyében, a
Trasimeno-tó közelében (Magione, Panicale, C.del Lago,
Tuoro, Passignano, Città della Pieve, Piegaro és Paciano telepü-
léseken) működő vállalkozások részére,

– 450 000 EUR első kiutalásként, és az Umbria tartomány
2007–2013 közötti időszakra vonatkozó vidékfejlesztési
tervében (amelyet az Európai Bizottság jóváhagyás céljából
jelenleg vizsgál) meghatározottak szerint az agrár-élelmiszer-
ipari ágazat integrált projektek támogatására a tartomány
többi részén

Maximális támogatási intenzitás:

1. Az elsődleges termelési ágazatban – tőketámogatás formájában
– az alábbi mértékben nyújtható támogatás:

– a felmerült kiadások 40 %-a az alábbi intézkedések/műve-
letek esetében:

a) Ingatlanok építése vagy javítása, illetve földterület
vásárlása, az egy-egy kedvezményezett által végre-
hajtott beavatkozások során felmerült teljes költség
10 %-áig. Támogatás nyújtható továbbá ingatlanok
vásárlásához, amennyiben az a projekt célkitűzéseinek
eléréséhez elengedhetetlen, hasznos négyzetméteren-
ként 516,00 EUR támogatható költségig.

b) Az ISO 9000 szerinti vállalati minőségbiztosítási rend-
szerek bevezetésével kapcsolatos költségek,

– a gépek és berendezések – ideértve az informatikai eszkö-
zöket is – vásárlása kapcsán felmerült kiadások 20 %-a,

– az a) és b) pontban említett kiadásokhoz kapcsoló álta-
lános kiadások – ideértve a szabadalmi jogok és licenciák
vásárlását is – 12 %-a.

A fenti arányok 10 százalékponttal emelkednek, amennyiben
az adott intézkedést/műveletet az 1698/2005/EK rendelet
50. és 94. cikke értelmében az Umbria tartomány
2007–2013 közötti időszakra vonatkozó vidékfejlesztési
programjában meghatározott, hegyvidéki vagy hátrányos
helyzetű területek egyikén hajtják végre, és további 10 száza-
lékponttal, amennyiben azt fiatal mezőgazdasági termelő
végzi.

Az egyetlen vállalkozásnak nyújtott támogatás teljes összege
semmilyen esetben nem haladhatja meg a bármely 3 költség-
vetési évre nyújtott 400 000 EUR-t, illetve az 500 000 EUR-t,
amennyiben a vállalkozás az 1698/2005/EK rendelet 50. és
94. cikke értelmében az Umbria tartomány 2007–2013
közötti időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programjában
meghatározott hátrányos helyzetű térségek egyikében
található.

Az elsődleges mezőgazdasági termelési ágazatban végzett
beruházásnak tekintendők a mezőgazdasági üzemek által
végrehajtott, az első eladásra váró állati vagy növényi termék
előkészítéséhez szükséges beruházások is. Első eladás alatt az
elsődleges termelő által viszonteladók vagy feldolgozók
részére végzett értékesítés értendő, illetve a termék ezen érté-
kesítésre való előkészítéséhez szükséges minden egyéb
művelet, továbbá a végső fogyasztók részére történő értéke-
sítés, amennyiben azt olyan helyiségben végzik, amely
nincsen elválasztva az elsődleges tevékenység végzésére szol-
gáló helyiségektől.
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A következők nem támogathatók:

– Termelési jogok, állatok és egynyári növények vásárlása.

– Vízelvezető vagy öntözőberendezések.

– Egynyári növények vetése.

– Egyszerű pótló beruházások.

– Tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek
előállítására irányuló beruházások.

2. A feldolgozó és forgalmazó ágazat esetében a tőkejuttatás
formájában nyújtandó támogatás mértéke az alábbi intézke-
dések/műveletek tekintetében felmerült kiadások 40 %-áig
terjedhet:

a) ingatlanok építése vagy fejlesztése. Támogatás nyújtható
továbbá ingatlanok vásárlásához, amennyiben az a projekt
célkitűzéseinek eléréséhez elengedhetetlen, hasznos négy-
zetméterenként 516 EUR támogatható költségig;

b) az ISO 9000 szerinti vállalati minőségbiztosítási rend-
szerek bevezetésével kapcsolatos költségek;

c) gépek, berendezések – köztük informatikai eszközök – és
technológiai felszerelések vásárlása;

d) az a), b) és c) pontban említett kiadásokhoz kapcsoló álta-
lános kiadások – ideértve a szabadalmi jogok és licenciák
vásárlását is – 12 %-a.

A következők nem támogathatók:

– Az elsődleges feldolgozást követő szakaszokra irányuló
beruházások, amennyiben az üzemben nem dolgoznak fel
a Szerződés I. mellékletében szereplő terméket.

– Kiskereskedelmi szinten végrehajtott beruházások.

– A Közösségen kívüli országokból behozott termékek
feldolgozására vagy forgalmazására irányuló beruházások.

Az egy-egy vállalkozás esetében támogatható kiadások nem
haladhatják meg a kérelem beadásának időpontjában jóváha-
gyott mérleg szerinti forgalom 40 %-át vagy az ekkor jegy-
zett tőke tízszeresét.

A Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági
termékek feldolgozását és forgalmazását végző vállalkozások
esetében a kiadások csak akkor támogathatók, ha megfe-
lelnek a 70/2001/EK rendeletben előírt feltételeknek.

3. A minőség, a környezetvédelem, a köz-, állat- és növényegész-
ségügy, az állatjóllét és a munkabiztonság terén folytatott integrált
vállalatirányítási ágazatban – tőketámogatás formájában – az
alábbi mértékben nyújtható támogatás:

– Az egyéni vagy társult mezőgazdasági termelőknél fel-
merült költségek 100 %-áig, üzemenként legfeljebb
30 000 EUR összegig, az alábbi intézkedések esetében:

a) A közösségi szinten elismert minőségi termékek (DOC,
DOCG, DOP, IGT, IGP, SGT és biotermékek) első tanú-
sítványának kiadásához kapcsolódó ellenőrzések során
felmerülő költségek.

– A felmerült költségek 50 %-áig de vállalkozásonként leg-
feljebb 100 000 EUR összegig, az alábbi intézkedések
esetében:

b) Az ISO 14000 vagy az EMAS szerinti vállalati környe-
zeti rendszerek bevezetésével kapcsolatos költségek.

– A felmerült költségek 80 %-áig de vállalkozásonként leg-
feljebb 100 000 EUR összegig, az alábbi intézkedések
esetében:

c) Tanúsítási rendszereknek az élelmiszerláncra történő
bevezetésével kapcsolatos költségek.

– Az egyéni vagy társult mezőgazdasági vállalkozóknál
felmerült költségek 70 %-áig, de vállalkozásonként legfel-
jebb 200 000 EUR összegig, a forgalmazást elősegítő szol-
gáltatásokkal kapcsolatos alábbi intézkedések esetében:

d) Az ágazat termékeire vonatkozó információkat bemu-
tató kiadványok (például katalógusok vagy weboldalak),
feltéve hogy az információk és azok ismertetése
semleges és az ágazat összes termelője egyenlő
esélyeket kap a kiadványban való megjelenésre.

e) A vállalkozások közötti tapasztalatcserét célzó
fórumok, továbbá versenyek, kiállítások és vásárok
megszervezése és az ezeken való részvétel, az alábbi
kiadásokra korlátozva: részvételi díjak, utazási költ-
ségek, kiadványok költségei, kiállítási helyiségek bérleti
díja, a versenyek keretében megítélt jelképes díjak,
legfeljebb 250 EUR díjankénti és személyenkénti
értékben).

f) A közösségi szinten elismert minőségi termékek (DOC,
DOCG, DOP, IGT, IGP, SGT és biotermékek) esetében:

i. tudományos ismeretek népszerűsítése;

ii. az említett termékek minőségi rendszereivel, táplál-
kozástani jótéteményeivel és felhasználásával kap-
csolatos tényszerű információk, feltéve hogy a szár-
mazásra való utalások pontosan megegyeznek a
Közösség által bejegyzett utalásokkal.

A technikai segítségnyújtással kapcsolatos támogatások
semmilyen esetben nem tartalmazhatnak a termelőknek
folyósított közvetlen kifizetéseket, kivéve az 1857/2006/EK
rendelet 14. cikkének (5) bekezdésében szereplő eseteket

A végrehajtás időpontja: 2007. október 1.

A támogatási program időtartama: 2008. december 31.
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A támogatás célja: Az EK-Szerződés I. mellékletében említett
termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglal-
kozó KKV-k (az erdészet, a bioenergia és a halászat kivételével)
részére nyújtott támogatási intézkedések, amelyek célja a
versenyképesség növelése Umbria tartomány főbb mezőgazda-
sági ágazataiban, gyártási és folyamatinnovációs intézkedések
bevezetésén, a minőség, a biztonság és a környezetvédelem terén
folytatott integrált vállalatirányítás bevezetésén és elsősorban a
minőségi mezőgazdasági termékek forgalmazását támogató szol-
gáltatásokon keresztül.

Az előállítási ágazat tekintetében e támogatási program mentesí-
tése az 1857/2006/EK rendelet 4., 14. és 15. cikke alapján
történik.

Az előállítási ágazatban e támogatási program mentesítése a
70/2007/EK rendelet 4. és 5. cikke alapján történik.

A támogatási program keretében támogathatónak minősülő
költségeket a „Maximális támogatási intenzitás” pont tartalmazza

Érintett ágazat(ok): A támogatási program az EK-Szerződés
I. mellékletében említett termékek előállításával, feldolgozásával
és forgalmazásával foglalkozó ágazatokat érinti (az erdészet, a
bioenergia és a halászat kivételével).

A támogatási program keretében támogatott intézkedések
esetében bizonyítani kell a szokásos piaci értékesítési lehető-
ségek meglétét. Nem támogathatók olyan beruházások, amelyek
célja azon ágazatok termelési kapacitásának növelése, amelyek
esetében a közös piacszervezés egyedi korlátozást ír elő, kivéve,
ha azt alátámasztják a kapcsolódó kvóták megvásárlásával

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Umbria — Direzione regionale Agricoltura e foreste,
aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggis-
tici, beni ed attività culturali, sport e spettacolo
Centro direzionale Fontivegge
I-06100 Perugia

Internetcím:

www.regione.umbria.it

– Ezen belül: „Aree tematiche”

– „Agricoltura e Foreste”

– „Ultime notizie”, „D.G.R. del”

– „Clicca qui”

E-mail:

fgarofalo@regione.umbria.it

Egyéb információk: Az EK-Szerződés I. mellékletében említett
termékek előállítását végző ágazatban nyújtott támogatások
mentesítése az 1857/2006/EK rendelet alapján történik, ezért
annak 20. cikkével összhangban ezen összefoglalóval együtt az
említett ágazatban végrehajtandó mentesített támogatási progra-
mokra vonatkozó információkat tartalmazó összefoglaló adat-
lapot is elküldik az Európai Bizottság részére
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