
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 126/05)

Támogatás száma: XA 15/08

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Občina Rogašovci

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

Podpora programom razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Rogašovci 2007–2013

Jogalap:

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

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

2007: 30 000 EUR

2008: 30 000 EUR

2009: 30 000 EUR

2010: 30 000 EUR

2011: 30 000 EUR

2012: 30 000 EUR

2013: 30 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

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

– a kedvezőtlen helyzetű területeken a beruházások támogat-
ható költségeinek legfeljebb 50 %-a, egyéb területeken a
beruházások támogatható költségeinek legfeljebb 40 %-a.

A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek eszközeinek
helyreállításába való beruházás, a mezőgazdasági termeléshez
használt berendezések vásárlása, állandó növénykultúrákba
való beruházás, a művelés alatt álló területek javítása és a
legelőgazdálkodás.

2. A hagyományos tájkép és épületek megőrzése:

– a gazdaságokban található, termelési célt szolgáló
eszközök (gazdasági épületek: magtárak, szénaszárító állvá-

nyok, pajták, ólak, kaptárak stb.) kulturális örökség jelle-
gének megőrzését célzó beruházások esetében a támogat-
ható költségek legfeljebb 60 %-a, kedvezőtlen helyzetű
területeken pedig legfeljebb 75 %-a,

– a gazdaságokban található, nem termelési célt szolgáló,
kulturális örökség jellegű eszközök (régészeti vagy törté-
nelmi jelentőségű objektumok) megőrzését célzó beruhá-
zások esetében a támogatható költségek 100 %-áig,

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

3. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás:

– a mezőgazdasági termény biztosítására a folyó évben kifi-
zetett biztosítási díjak társfinanszírozásáról szóló szlovén
kormányrendelet értelmében a biztosítási díjak állami költ-
ségvetésből történő társfinanszírozását az önkormányzati
támogatás a biztosításhoz kapcsolódó támogatható költ-
ségek (beleértve a biztosítási ügyletek adóterheit is) legfel-
jebb 50 %-ára egészítheti ki.

4. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

– a jogi és adminisztratív jellegű támogatható költségek
100 %-áig.

5. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

– piackutatási tevékenységekkel, valamint terméktervezéssel
és -kialakítással kapcsolatos költségek 100 %-áig, ideértve
a földrajzi jelzések és eredetmegjelölések elismerése vagy a
különleges tulajdonság tanúsítványa iránt a megfelelő
közösségi rendeletekkel összhangban benyújtott kérelem
elkészítéséhez nyújtott támogatást, valamint a minőségbiz-
tosítási rendszerek, nyomonkövethetőségi rendszerek, a
hitelesség és a forgalmazási előírások tiszteletben tartását
biztosító rendszerek és az elsődleges előállításra vonatkozó
környezetvédelmi ellenőrző rendszerek bevezetésének költ-
ségeit.

A támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell nyúj-
tani, a termelők nem részesülhetnek közvetlen pénzkifizeté-
sekben.
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6. Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban:

– a költségek 100 %-áig a következő esetekben: mezőgazda-
sági termelők oktatása és szakképzése, tanácsadási szolgál-
tatások, fórumok, versenyek, kiállítások és vásárok szerve-
zése, valamint kiadványok, katalógusok és weboldalak
közzététele. A támogatást támogatott szolgáltatások
formájában kell nyújtani, a termelők nem részesülhetnek
közvetlen pénzkifizetésekben

A végrehajtás időpontja: 2007. december

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: A Rogašovci
település közigazgatási területén a mezőgazdaság és a vidék
fejlesztésére irányuló támogatások nyújtásáról szóló önkormány-
zati rendelettervezet 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. cikke: Elsődleges előállítással foglalkozó mezőgazdasági
üzemekben végrehajtott beruházások,

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

– 12. cikke: Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás,

– 13. cikke: Birtokrendezéshez nyújtott támogatás,

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

– 15. cikke: Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban

Érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Občina Rogašovci
Rogašovci 14 b
SLO-9262 Rogašovci

Internetcím:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007113&dhid=93081

Egyéb információk: A termények és a termés biztosítása
céljából fizetendő biztosítási díjakra vonatkozó intézkedés a
következő, természeti csapáshoz hasonló kedvezőtlen időjárási
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:

Edvard MIHALIČ
Rogašovci település polgármestere

Támogatás száma: XA 19/08

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Območje občine Šoštanj

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

Podpore programom razvoja podeželja v občini Šoštanj 2007–
2013

Jogalap:

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v občini Šoštanj za programsko obdobje
2007–2013 (II. Poglavje)

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

2007: 25 038 EUR

2008: 25 038 EUR

2009: 25 038 EUR

2010: 25 038 EUR

2011: 25 038 EUR

2012: 25 038 EUR

2013: 25 038 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

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

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

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

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

A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek eszközeinek
helyreállításába való beruházás, a mezőgazdasági termeléshez
használt berendezések vásárlása, állandó növénykultúrákba
való beruházás, a művelés alatt álló területek javítása és a
legelőgazdálkodás.
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2. A hagyományos tájkép és épületek megőrzése:

– a nem termelési célt szolgáló tájképi jellegzetességekre
irányuló beruházások tényleges költségeinek 100 %-áig,

– a gazdaságokban található, termelési célt szolgáló
eszközökre irányuló beruházás esetében a tényleges költ-
ségek legfeljebb 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 tényleges költségek 100 %-áig, amennyiben az áthelyezés
pusztán meglévő létesítmények lebontásából, elszállítá-
sából és újbóli felépítéséből áll,

– amennyiben a mezőgazdasági termelő az áthelyezés
folytán korszerűbb létesítményekhez jut, akkor a szóban
forgó létesítmények áthelyezéséből származó értéknövek-
ményből legalább 60 % – kedvezőtlen helyzetű területeken
pedig 50 % – önrészt köteles vállalni. Amennyiben a
kedvezményezett fiatal mezőgazdasági termelő, az önrész
mértéke legalább 55 %, illetve 45 %,

– amennyiben az áthelyezés folytán megnő a termelési kapa-
citás, a kedvezményezett köteles viselni a növekedéssel
összefüggő költségek legalább 60 %-át, kedvezőtlen hely-
zetű területeken pedig 50 %-át. Amennyiben a kedvezmé-
nyezett fiatal mezőgazdasági termelő, az önrész 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 biztosításához kapcsolódó támogatható
költségek legfeljebb 50 %-ára egészíti ki.

5. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

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

6. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

– a támogatható költségek 100 %-áig; a támogatást támoga-
tott szolgáltatások formájában kell nyújtani, a termelők
nem részesülhetnek közvetlen pénzkifizetésekben.

7. Technikai segítségnyújtás:

– a költségek 100 %-áig a következő esetekben: mezőgazda-
sági termelők oktatása és szakképzése, harmadik fél által
nyújtott tanácsadási szolgáltatások (amennyiben ezek a
költségek nem képezik részét a gazdaság szokásos műkö-
dési költségeinek), fórumok, versenyek, kiállítások és
vásárok szervezése, kiadványok, katalógusok és web-
oldalak közzététele, valamint helyettesítéssel kapcsolatos

szolgáltatások igénybevétele. A támogatást támogatott
szolgáltatások formájában kell nyújtani, a termelők nem
részesülhetnek közvetlen pénzkifizetésekben

A végrehajtás időpontja: 2007. december

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 költségek: A Šoštanj település közigazgatási területén a
2007–2013-as programozási időszakban a mezőgazdaság és a
vidéki területek megőrzésére és fejlesztésére irányuló támoga-
tások nyújtásáról szóló önkormányzati rendelettervezet
II. fejezete olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek a Szerződés
87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával
foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támo-
gatásokra 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. cikke: Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás,

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

– 6. cikke: Gazdasági épületek közérdekből történő áthelyezése,

– 12. cikke: Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás,

– 13. cikke: Birtokrendezéshez nyújtott támogatás,

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

– 15. cikke: Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban

Érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Občina Šoštanj
Trg svobode 12
SLO-3325 Šoštanj

Internetcím:

http://www.sostanj.si/index.php?option=com_docman&task=doc_de-
tails&gid=354&Itemid=60

Egyéb információk: A termények és a termés biztosítása
céljából fizetendő biztosítási díjakra vonatkozó intézkedés a
következő, természeti csapáshoz hasonló kedvezőtlen időjárási
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:

Darko MENIH
Šoštanj település polgármestere
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Támogatás száma: XA 27/08

Tagállam: Finnország

Régió: Minden olyan terület az országban, amelyen a Földmérő
Intézet birtokrendezési intézkedéseket végez

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

Tuki tie- ja kuivatustöiden tekemiseen uusjaon osakkaana
oleville kiinteistön omistajille

Jogalap:

Laki uusjakojen tukemisesta (24/1981, muutettu viimeksi
15.2.2007 lailla 86/2007)

Valtioneuvoston asetus uusjakojen tukemisesta (211/1981)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A 2008-as évre becsült éves támogatás összege
1,5 millió EUR

A támogatás maximális intenzitása: A támogatás mértéke a
projekt költségeinek legfeljebb 50 %-a lehet

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A támogatási rendszer 2008 elejétől 2013 végéig
érvényes

A támogatás célja: A támogatás célja a földterületekkel kapcso-
latos birtokrendezéshez szükséges útépítési és vízelvezetési
munkálatok támogatása (az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke)

Az érintett ágazat(ok): Mezőgazdasági termékek előállítása

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Maa- ja metsätalousministeriö
PL 30
FI-00023 Valtioneuvosto

Internetcím:

www.finlex.fi

Laki uusjakojen tukemisesta:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810024

Asetus uusjakojen tukemisesta:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810211

Egyéb információk: A meglévő támogatási rendszer joglalapja
eddig a finn csatlakozási szerződés 144. cikke volt; a támoga-
tásról e szerint értesítették az Európai Bizottságot. A jogbiz-
tonság érdekében a támogatási rendszerről 2008 elejétől kezdve
az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke (Mezőgazdasági üzemekben
végrehajtott beruházás) alapján történik értesítés

Támogatás száma: XA 28/08

Tagállam: Finnország

Régió: Minden olyan terület az országban, amelyen a Földmérő
Intézet birtokrendezési intézkedéseket végez

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

Tuki hallinnollisiin kuluihin uusjaon osakkaana oleville kiin-
teistön omistajille

Jogalap:

Laki uusjakojen tukemisesta (24/1981, muutettu viimeksi
15.2.2007 lailla 86/2007)

Valtioneuvoston asetus uusjakojen tukemisesta (211/1981)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A 2008-as évre becsült éves támogatás összege
3 millió EUR

A támogatás maximális intenzitása: A birtokrendezésről szóló
jogszabály (4) bekezdése szerint a támogatás mértéke a földmé-
réssel kapcsolatos költségek legfeljebb 100 %-a lehet

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A támogatási rendszer 2008 elejétől 2013 végéig
érvényes

A támogatás célja: A támogatás célja a földterületekkel kapcso-
latos birtokrendezés támogatása (az 1857/2006/EK rendelet
13. cikke)

Az érintett ágazat(ok): Mezőgazdasági termékek előállítása

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Maa- ja metsätalousministeriö
PL 30
FI-00023 Valtioneuvosto

Internetcím:

www.finlex.fi

Laki uusjakojen tukemisesta:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810024

Asetus uusjakojen tukemisesta:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810211

Egyéb információk: A meglévő támogatási rendszer joglalapja
eddig a finn csatlakozási szerződés 144. cikke volt; a támoga-
tásról e szerint értesítették az Európai Bizottságot. A jogbiz-
tonság érdekében a támogatási rendszerről 2008 elejétől kezdve
az 1857/2006/EK rendelet 13. cikke (Birtokrendezéshez nyújtott
támogatás) alapján történik értesítés

Támogatás száma: XA 29/08

Tagállam: Írország

Régió: —

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

Cattle Breeding Infrastructure Program 2008

Jogalap:

National Development Plan 2007-2013

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 840 000 EUR
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A támogatás maximális intenzitása: A támogatható költségek
legfeljebb 70 %-a

A végrehajtás időpontja: 2008.1.1.
A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2008.1.1.–2008.12.1-ig
A támogatás célja: A szarvasmarha-tenyésztési infrastruktúra
fejlesztésére irányuló 2008. évi programot az Irish Cattle
Breeding Federation (ICBF) (az ír szarvasmarha-tenyésztők
szövetkezete) hajtja végre. A program célja az, hogy a tejelő- és
húsmarhatenyésztőket a korszerű tudományos tenyésztési elvek
alkalmazására ösztönözze hosszú távú gazdasági életképességük
biztosítása érdekében. A program két projektet ölel fel: a gene-
tikai értékelést, valamint az adatok gyűjtését és az ismeretek
terjesztését.

A genetikai értékelő projekt a következőket foglalja magában: a
tejelő- és húsmarhák jelenleg használatos írországi genetikai
értékelő rendszereinek vizsgálata, felülvizsgálata és fejlesztése; új
szarvasmarha-értékelések bevezetése (ideértve az ezzel kapcsola-
tos reklámtevékenységet, oktatóanyagok közzétételét és a
termelők postai úton történő közvetlen megkeresését), valamint
találkozók szervezése a termelők és az ágazatban érdekeltek
részvételével azzal a céllal, hogy a termelők közelebbről megis-
merkedhessenek az új mutatókkal.

A program adatgyűjtési és ismeretterjesztési komponensének
célja a számítógépes rendszerek fejlesztése, képzések nyújtása és
a szarvasmarha-tenyésztéssel kapcsolatos mutatók bevezetésének
támogatása.

A támogatás nyújtásának alapja az 1857/2006/EK rendelet
15. cikke (2) bekezdésének d) és e) pontja (Technikai segítség-
nyújtás az agrárszektorban), valamint 16. cikke (1) bekezdésének
b) pontja (Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás)

Érintett gazdasági ágazat(ok): Szarvasmarha-tenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Department of Agriculture
Fisheries and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Ireland

Internetcím:

http://www.agriculture.gov.ie/NDP_State_Aid/

(A támogatási feltételek e címen lesznek elérhetőek, amint a
program végrehajtásra kerül)
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