
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 140/12)

Támogatás száma: XA 87/08

Tagállam: Belgium
Régió: Vlaanderen
A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Vlaams Interprovinciaal
Verbond Van Fokkers Van Neerhofdieren vzw

Jogalap:
Decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitga-
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begro-
tingsjaar 2008.

Koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische
en genealogische voorschriften voor de verbetering en de
instandhouding van pluimvee- en konijnenrassen.

Ministerieel besluit van 17 maart 2005 houdende de erkenning
en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoedi-
ging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 7 500 EUR

A támogatás maximális intenzitása: A maximális támogatási
intenzitás a törzskönyvek létrehozásával és vezetésével kapcsola-
tos igazgatási költségek esetében 100 %

A végrehajtás időpontja:
A támogatást március 1-jétől kezdődően, legkorábban 15 nappal
a kérelem beadását követően lehet nyújtani.

A támogatás nyújtásához végrehajtási rendelet szükséges. A
végrehajtási rendeleteket évente fogadják el. A végrehajtási rende-
letek tervezetét még ki kell dolgozni. Ez tartalmazni fog egy
felfüggesztési záradékot (stand-still) is

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A támogatás a 2008. december 31-ével végződő
időszakra nyújtható

A támogatás célja:
A Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van
Neerhofdieren vzw (VIVFN) bejegyzett egyesület számos nyúl- és
háziállatfajta törzskönyvét vezeti.

A VIVFN a támogatást arra kívánja felhasználni, hogy a nyilván-
tartási adatok gyűjtésével, feldolgozásával, előkészítésével és
közzétételével kapcsolatos költségeket fedezze.

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 16. cikke hatálya alá
tartozik és megfelel az abban meghatározott feltételeknek.

16. cikk (1) bekezdés a) pont: törzskönyv létrehozásával és veze-
tésével kapcsolatos igazgatási költségek akár 100 %-áig nyújtott
támogatás

Az érintett ágazat(ok): Állattenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Departement Landbouw en Visserij
Duurzame Landbouwontwikkeling
Ellips, 6e verdieping
Koning Albert II laan 35, bus 40
B-1030 Brussel

Internetcím:
http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html

Egyéb információk: —

Jules VAN LIEFFERINGE
Secretaris-generaal
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