
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 129/03)

Támogatás száma: XA 57/08

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Območje občine Postojna

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Državna pomoč za
pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v občini Postojna
v obdobju 2007–2013

Jogalap: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za pospeše-
vanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v občini Postojna v
obdobju 2007–2013 (II. Poglavje)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:
2007: 73 541 EUR

2008: 75 085 EUR

2009: 76 662 EUR

2010: 78 272 EUR

2011: 79 916 EUR

2012: 81 594 EUR

2013: 83 307 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

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

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

A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek eszközeinek
helyreállításába való beruházás, a mezőgazdasági termeléshez
használt berendezések vásárlása, valamint a legelők helyreállí-
tása.

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 áthelyezé-
séből származó értéknövekményből legalább 60 %, kedve-
zőtlen helyzetű területeken pedig legalább 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 mezőgazdasági termelő a növekedéssel összefüggő
költségek legalább 60 %-át, kedvezőtlen helyzetű terüle-
teken pedig 50 %-át köteles viselni. Amennyiben a kedvez-
ményezett fiatal mezőgazdasági termelő, az önrész
mértéke legalább 55 %, illetve 45 %.

4. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

– a jogi és adminisztratív eljárások kapcsán ténylegesen
felmerülő költségek 100 %-áig.

5. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

– a felmerült költségek 100 %-áig. A támogatást támogatott
szolgáltatások formájában kell nyújtani, a termelők nem
részesülhetnek közvetlen pénzkifizetésekben.

6. Technikai segítségnyújtás:

– támogatás a költségek 70 %-áig nyújtható a következő
esetekben: mezőgazdasági termelők oktatása és szakkép-
zése, harmadik fél által nyújtott tanácsadási szolgáltatások
(amennyiben ezek a költségek nem képezik részét a
gazdaság szokásos üzemi költségeinek), fórumok,
versenyek, kiállítások és vásárok szervezése, kiadványok,
katalógusok és weboldalak közzététele, valamint tudomá-
nyos ismeretek terjesztése. A támogatást támogatott szol-
gáltatások formájában kell nyújtani, a termelők nem része-
sülhetnek közvetlen pénzkifizetésekben

A végrehajtás időpontja: 2007. július

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

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

Postojna település közigazgatási területén a mezőgazdaság és az
erdészet fejlesztésére a 2007–2013-as időszakban nyújtandó
állami támogatásokról 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,

– 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 Postojna
Ljubljanska cesta 4
SLO-6230 Postojna

Internetcím:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200760&dhid=91087

Egyéb információk:

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

Jernej VERBIČ
polgármester

Támogatás száma: XA 60/08

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Območje občine Lukovica

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

Jogalap: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Lukovica

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:
2007: 50 057 EUR

2008: 50 809 EUR

2009: 45 000 EUR

2010: 45 000 EUR

2011: 45 000 EUR

2012: 45 000 EUR

2013: 45 000 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.

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 nem termelési célt szolgáló eszközökbe történő beruhá-
zások 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 legalább 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 %.
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4. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás:

– a biztosítási díjak állami költségvetésből történő társfinan-
szírozását az önkormányzati támogatás az állatok betegség
miatti elhullása elleni biztosítás esetében a biztosításhoz
kapcsolódó támogatható költségek legfeljebb 50 %-ára
egészíti ki.

5. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

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

6. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

– a ténylegesen felmerülő költségek 100 %-áig; a támogatást
támogatott szolgáltatások formájában kell nyújtani, a
termelők nem részesülhetnek közvetlen pénzkifizeté-
sekben.

7. Technikai segítségnyújtás:

– a költségek 100 %-áig a következő esetekben: oktatás és
szakképzés, harmadik fél által nyújtott tanácsadási szolgál-
tatások, fórumok, versenyek, kiállítások és vásárok szerve-
zése, kiadványok és weboldalak közzététele, valamint
helyettesítéssel kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele. A
támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell
nyújtani, a termelők nem részesülhetnek közvetlen pénzki-
fizetésekben

A végrehajtás időpontja: 2008. január

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 Lukovica település közigazgatási területén a mezőgazdaság és
a vidéki területek megőrzésére és fejlesztésére irányuló állami
támogatások 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 Lukovica
Stari trg 1
SLO-1225 Lukovica

Internetcím:

http://www.lukovica.si/vestnik/UradniVestnik2007-13.pdf

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, villámcsapás okozta tűz, vihar, valamint
áradás.

Az önkormányzati rendelet teljesíti az 1857/2006/EK rende-
letnek az önkormányzatok által elfogadandó intézkedésekre és
az alkalmazandó általános rendelkezésekre (a támogatás odaíté-
lését megelőző intézkedések, a támogatások halmozása, a támo-
gatások átláthatósága és nyomon követése) vonatkozó előírásait

Matej KOTNIK
Lukovica település polgármestere

Támogatás száma: XA 75/08

Tagállam: Belgium

Régió: Région wallonne

A támogatási program megnevezése: Aides à la consultance
pour la réalisation et le suivi des plans d'investissements et de
développement

Jogalap: Arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007
concernant les aides à l'agriculture

A támogatási rendszer keretében tervezett éves kiadások:

1 222 000 EUR a 2007–2013-as vallon vidékfejlesztési
program végrehajtási időszakában.

A támogatást támogatott szolgáltatások formájában – a
termelők közvetlen kifizetésben való részesítése nélkül – kapják
azok az bejegyzett tanácsadók, akik megfelelnek a mezőgazda-
sági támogatásra vonatkozó 2007. május 24-i vallon kormány-
rendelet VI. mellékletében (annex VI de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture) előírt
követelményeknek.

A támogatásra való jogosultság csak akkor keletkezik, amikor a
vallon régió hatóságaihoz benyújtják a gazdálkodó és a
tanácsadó által ellenjegyzett tervet, csatolva hozzá a szerződés-
mintát, illetőleg a nyomon követési jelentéseket.

A támogatás folyósítása a kidolgozási szakasz esetében két rész-
letben (50 % a terv benyújtásakor, a fennmaradó összeg pedig
annak elfogadásakor), a nyomon követési szakaszban pedig
három, egyenként 33 %-os részletben – az éves jelentések, ille-
tőleg a végrehajtási zárójelentés benyújtásakor – történik
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A támogatás maximális intenzitása:

Pénzügyi támogatás odaítélése a tanácsadónak a legmagasabb
támogatható összegek 80 %-ának erejéig.

Legmagasabb támogatható összegek:

– fejlesztési terv: 1 200 EUR a kidolgozásra és 1 200 EUR a
nyomon követésre,

– befektetési terv: 800 EUR a kidolgozásra és 900 EUR a
nyomon követésre

A végrehajtás időpontja: Ez a támogatási program 2007.
május 24. óta hatályban van, de az első kifizetésekre csak azután
kerül sor, hogy a Bizottság szolgálatai az 1857/2006/EK rende-
let 18. cikkében foglaltak szerint jóváhagyták a támogatási prog-
ramot

A program időtartama: A támogatási program a
2007–2013-as vidékfejlesztési program teljes időtartama alatt
alkalmazandó

A támogatás célja:

A 2007–2013-as vallon vidékfejlesztési tervben szereplő „pálya-
kezdő fiatal gazdálkodók” (112), „mezőgazdasági gazdálkodások
korszerűsítése” (121) és „nem mezőgazdasági diverzifikálás”
(311) elnevezésű intézkedések keretében a mezőgazdasági
gazdálkodóknak tervet kell benyújtaniuk, hogy részesülhessenek
a vonatkozó támogatásban. A 112. sz. intézkedés esetében
6 éves fejlesztési tervet, a 121. és a 311. sz. intézkedés esetében
pedig 3 éves befektetési tervet kell benyújtani.

A tervekben szerepelnie kell bizonyos adatoknak a gazdálkodás
helyzetéről (erősségeiről és gyengéiről) és fejlődési kilátásairól, az
elérendő célkitűzések megjelölésével, egyaránt kitérve a gazda-
sági, a technikai és a környezeti vonatkozásokra.

E támogatás révén a mezőgazdasági termelők igénybe vehetik
egy bejegyzett tanácsadó szolgálatait tervük kidolgozásához és
végrehajtásának nyomon követéséhez a szóban forgó
időszakban.

A szóban forgó tevékenység nem folyamatos vagy rendszeresen
ismétlődő, ezért az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke
(2) bekezdésének c) pontja vonatkozik rá

Az érintett ágazat(ok): Minden olyan mezőgazdasági termelő,
aki a 2007. május 24-i vallon kormányrendelet alapján része-
sülhet a mezőgazdasági gazdálkodások induló és korszerűsítési
támogatásában

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Direction générale de l'agriculture
M. Victor Thomas — Directeur général
Chaussée de Louvain, 14
B-5000 Namur

Internetcím:

A jogszabály szövege itt érhető el:

http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?
id_article=230

Egyéb információ: N.a.

Victor THOMAS
főigazgató

Támogatás száma: XA 76/08

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Scotland

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Quality Meat Scotland
— Meat Industry Development Scheme

Jogalap: 2008. április 1-jétől a Quality Meat Scotland (QMS) a
skót kormány nem minisztériumként működő közigazgatási
szerveként (vagyis állami szervként) fog működni. Minden tevé-
kenységéről beszámol a skót minisztereknek, valamint feladat-
körét és a tevékenységével kapcsolatos célkitűzéseket a Natural
Environment and Rural Communities Act 2006 keretében kidolgo-
zott Quality Meat Scotland Order 2007 szerint határozzák meg

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: Előreláthatólag a program keretében évente összesen
4 millió GBP kerül kifizetésre.

2008. április 1. – 2009. március 31.: 4 millió GBP

2009. április 1. – 2010. március 31.: 4 millió GBP

2010. április 1. – 2011. március 31.: 4 millió GBP

2011. április 1. – 2012. március 31.: 4 millió GBP

2012. április 1. – 2013. március 31.: 4 millió GBP

2013. április 1. – 2014. március 31.: 4 millió GBP

A támogatás maximális intenzitása:

Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházások: Skócia
kedvezőtlen adottságú területein található üzemek esetében
50 %, egyéb régiókban legfeljebb 40 %.

Termelői csoportoknak nyújtott támogatás: az alapítást követő
első öt évben összesen legfeljebb 400 000 EUR.

Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támo-
gatás: 100 %, üzemenként legfeljebb 3 000 EUR.

Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban: 100 %

A végrehajtás időpontja: 2008.4.1.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2014.3.31-ig

A támogatás célja:

A támogatási program célja a vöröshús ágazat fejlődésének, vala-
mint a minőségi hús és hústermékek előállításának és forga-
lomba hozatalának ösztönzése, előmozdítása és támogatása
tanácsadás, technikai segítségnyújtás és tárgyi ismeretek biztosí-
tása révén. A program a vöröshús elsődleges előállításával foglal-
kozó kis- és középvállalkozások támogatására irányul. A támo-
gatás célja annak elősegítése, hogy e vállalkozások csoportokba
tömörüljenek és a nyújtott beruházási támogatás segítségével
korszerűsítsék mezőgazdasági üzemeiket. A javasolt tevékeny-
ségek hozzájárulnak a hatékonyság, fenntarthatóság és az elsőd-
leges termelésben részt vevő termelők tudásának javításához,
valamint biztosítják az ismeretek, a tapasztalatok és a bevált
gyakorlat és az iránymutatások terjesztését a szarvasmarha-, juh-
és sertéságazatban. A program kizárólag Skóciára vonatkozik. A
javasolt tevékenységek várhatóan nem lesznek közvetlen hatással
a környezetre. A program nem irányul a termékeknek a
fogyasztók és a vásárlók körében történő népszerűsítésére vagy
reklámozására.
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A támogatási program négy fő területe:

1. Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházások:

Az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban a
beruházásnak különösen a következő célkitűzésekre kell
irányulnia:

– a termelési költségek csökkentésére,

– az előállítás javulására és átcsoportosítására,

– minőségjavításra,

– a természeti környezet megóvására és minőségének javítá-
sára, vagy a higiéniai körülmények vagy az állatjóllét szín-
vonalának javítására.

2. Termelői csoportoknak nyújtott támogatás:

Az 1857/2006/EK rendelet 9. cikkével összhangban a támo-
gatás célja az elsődleges termeléssel foglalkozó kis- és közép-
vállalkozások termelői csoportokba történő összefogása azzal
a céllal, hogy kínálatukat egyesítsék és termelésüket úgy
alakítsák, hogy alkalmazkodni tudjanak a minőségi termékek
piacának gyorsan változó igényeihez,valamint a mezőgazda-
sági üzemekben a minőségbiztosítási előírásokat alkalmazni
tudják.

3. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

Az 1857/2006/EK rendelet 14. cikkével összhangban a QMS
tevékenységét azzal a céllal fejti ki, hogy a mezőgazdasági
termékek értéknövelése érdekében előmozdítsa a minőségi
vöröshús termékek előállítását, és segítsen az ágazat
egészének, hogy jobban alkalmazkodjon a fogyasztói
igényekhez és nagyobb hangsúlyt fektessen a minőségre.

4. Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban:

Az 1857/2006/EK rendelet 15. cikkével összhangban a QMS
szakképzési programokat szervez a skót vöröhús ágazatban
tevékenykedő kis- és középvállalkozások, ezekből álló
csoportok vagy ezek képviseletét ellátó szervezetek részére. A
QMS feladata továbbá az állattartóknak szóló technikai infor-
mációkat és tanácsokat tartalmazó anyagok összeállítása és
terjesztése (interneten keresztül is), valamint szervezési és
tanácsadási szolgáltatások nyújtása a skót vöröshús ágazat
számára. A támogatási programmal kapcsolatos dokumentu-
mokon, illetve szakirodalmon látható lesz a QMS logója,
azonban jelentősége másodlagos marad, és nem történik
utalás az eredetre. A támogatási program keretében a tech-
nikai segítségnyújtásra vonatkozó rendelkezések nem
terjednek ki a minőséget igazoló címkékre.

Az említett intézkedések megfelelnek a mezőgazdasági ter-
mékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak
nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló
1857/2006/EK rendelet szerinti jogosultsági feltételeknek.

Amennyiben a QMS támogatni kívánja a skót vöröshús előállítá-
sával foglalkozó vállalkozásokat a hús és hústermékek előállítá-
sában és forgalmazásában, a kifizetésekre a de minimis támogatá-
sokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelet szerint
kerül sor

Az érintett ágazat(ok): A program az elsődleges szarvas-
marha-, juh- és sertéstenyésztéssel foglalkozó kis- és középvállal-

kozások támogatására irányul. A mezőgazdasági üzemekben
végrehajtott beruházásokra vonatkozó támogatás ugyanakkor az
1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (7) bekezdésével össz-
hangban valamennyi mezőgazdasági ágazat előtt nyitva áll

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Quality Meat Scotland
Rural Centre — West Main
Ingliston Newbridge
Midlothian
Scotland EH28 8NZ
United Kingdom

Internetcím:

http://www.qmscotland.co.uk/analysis/analysis-article.php?id=341

Kapcsolattartó:

Sylvia Shepherd
Tel. (44-134) 72 40 40
E-mail: shepherd@qmscotland.co.uk

A Department for Environment, Food and Rural Affairs (az
Egyesült Királyság illetékes hatósága) nevében aláírta és keltezte:

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

Támogatás száma: XA 81/08

Tagállam: Olaszország

Ügynökség: ISMEA, Istituto di servizi per il mercato agricolo
ed agroalimentare

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Agevolazioni per il
subentro in agricoltura, parte assistenza tecnica

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 tervezett éves kiadás,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A támogatási program keretében tervezett éves kiadás
mintegy 20 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás: A program keretében vissza
nem térítendő támogatások formájában, a támogatható költ-
ségek 100 %-áig nyújtható támogatás

A végrehajtás időpontja: A támogatási program 2008.
február 18-án lép hatályba, vagy azon időpontot követő napon,
amikor a Bizottság megkapta az összefoglaló információkat és
közölte az általa adott azonosítószámot
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A támogatási program vagy az egyedi támogatás nyújtá-
sának időtartama: 6 év

A támogatás célja: Új vállalkozók esetében a tevékenység
megindításának ösztönzése, illetve a generációváltás elősegítése,
ezen belül technikai segítségnyújtás. A támogatási program
mentesítése az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke alapján
történik

Támogatható költségek:
– Oktatás és szakképzés.

– A vállalatvezetéssel kapcsolatos, illetve kiegészítő szolgálta-
tások.

– Versenyek, kiállítások és vásárok megszervezése és az azokon
való részvétel.

A támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell nyúj-
tani, azaz a termelők nem részesülhetnek közvetlen pénzkifize-
tésekben. A támogatás objektív módon meghatározott feltételek
mellett az érintett területen működő valamennyi jogosult
számára elérhető. Amennyiben a technikai segítségnyújtást
termelői csoport vagy más szervezet végzi, az ilyen csoportban
vagy szervezetben való tagság nem feltétele a szolgáltatáshoz
való hozzáférésnek. A tagsággal nem rendelkező személyek által
az érintett csoport vagy szervezet igazgatási költségeihez történő
hozzájárulás mértéke a szolgáltatásnyújtás arányos költségeire
korlátozódik.

A mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása
tekintetében kizárólag az 1998/2006/EK rendelettel össz-
hangban nyújtott oktatási és szakképzési kiadások támogat-
hatók, kedvezményezettenként és negyedévente legfeljebb
200 000 EUR összegben

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság: elsődleges előállítás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
ISMEA
Sede legale:
Via C. Celso, 6
I-00161 Roma
Sede amministrativa:
via Nomentana, 183
I-00161 Roma

Internetcím: www.ismea.it

A mellékletben megtalálható az igazgatótanács határozata,
amelynek szövege az ISMEA honlapján is elérhető

Egyéb információk:

A szóban forgó támogatási program az Európai Bizottság által
2003. február 13-án jóváhagyott, N 336/01 számú programnak
a mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását érintő
új közösségi rendeletekhez (1857/2006/EK és 70/2001/EK) való
igazítását célozza. A módosítás különösen három intézkedést
érint: a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazá-
sával foglalkozó mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruhá-
zásokhoz nyújtott támogatásokat, a technikai segítségnyújtást és
a tevékenység megkezdéséhez nyújtandó támogatásokat.

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a Bizottsághoz:

– az elsődleges előállítási ágazatban végrehajtott beru-
házásokhoz nyújtandó támogatások összefoglalója az
1857/2006/EK rendelettel összhangban,

– a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával
foglalkozó ágazatban végrehajtott beruházásokhoz nyújtandó
támogatások összefoglalója a 70/2001/EK rendelettel össz-
hangban,

– a technikai segítségnyújtással kapcsolatos támogatások össze-
foglalója az 1857/2006/EK rendelettel összhangban,

– a tevékenység megkezdéséhez nyújtandó támogatások össze-
foglalója az 1857/2006/EK rendelettel összhangban.

A támogatási program keretében továbbá támogatás nyújtható –

a csekély összegű (de minimis) támogatásokról szóló
1998/2006/EK rendelettel összhangban – technikai segítségnyúj-
tással kapcsolatos szolgáltatások igénybevételéhez a mezőgazda-
sági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó
ágazatban, illetve – az 1998/2006/EK rendelettel összhangban –

a falusi turizmushoz kapcsolódó beruházásokhoz

Salvatore PETROLI
főigazgató
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