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Tagállam Olaszország

Régió ISMEA, Istituto di servizi per il mercato agricolo ed agroalimentare

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Agevolazioni per il subentro in agricoltura, parte trasformazione e commercia-
lizzazione dei prodotti agricoli

Jogalap Delibera del consiglio di amministrazione per l'adeguamento degli interventi di
cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, titolo I, capo III, ai regolamenti
(CE) n. 70/2001 e (CE) n. 1857/2006

A támogatási program keretében terve-
zett éves kiadás, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege

Támogatási program Teljes éves összeg 20 millió EUR

Garantált kölcsön —

Egyedi támogatás A támogatás teljes összege —

Garantált kölcsön —

Maximális támogatási intenzitás A vállalkozások által megvalósítandó projektek végrehajtásához kedvezményes
kamatozású kölcsönök, illetve vissza nem térítendő támogatások formájában
nyújtható támogatás. A bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg:

– a támogatható beruházások 50 %-át az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdé-
sének a) pontja szerint támogatásra jogosult régiókban,

– a támogatható költségek 40 %-át a többi régióban.

A támogatás visszafizetendő része (kedvezményes kamatozású kölcsön) nem
lehet alacsonyabb a nyújtott támogatás teljes összegének (beruházások, technikai
segítségnyújtás és a tevékenység megkezdéséhez nyújtott támogatás) 50 %-nál.

A támogatás teljesíti a 70/2001/EK rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésében
szereplő előírásokat

A végrehajtás időpontja 2008.2.1.

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

A program időtartama 6 év

A támogatás célja Új vállalkozók esetében a tevékenység megindításának ösztönzése, illetve a gene-
rációváltás elősegítése a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazá-
sával foglalkozó vállalkozások esetében.

A következő kiadások jogosultak támogatásra:

a) megvalósíthatósági tanulmányok, ideértve a piacfelméréseket is;

b) agronómiai és birtokfejlesztési munkák;

c) épületek vásárlása vagy ingatlanok építése;

d) építési engedélyek kiadásának költségei;

e) csatlakozóvezetékek, berendezések, gépek és felszerelések;

f) tervezési szolgáltatások;

g) vszabadalmi jogok és licenciák

2008.5.7. C 112/25Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Érintett gazdasági ágazatok A KKV-k részére nyújtott támogatásra jogosult vala-
mennyi ágazat

Nem

Meghatározott ágazatokra korlátozott támogatás Igen

– Mezőgazdasági termékek feldolgozása Igen

– A teljes feldolgozóipar

vagy

Acélipar

Hajógyártás

Szintetikus szálak gyártása

Gépjárműipar

Egyéb feldolgozóipar

– Minden szolgáltatás

vagy

Szállítási szolgáltatás

Pénzügyi szolgáltatás

Egyéb szolgáltatás

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

ISMEA

via C. Celso, 6
I-00161 Roma
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