
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 226/03)

Támogatás száma: XA 168/08

Tagállam: Németország

Régió: Hessen

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

Förderung der Erzeugung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen
hoher Qualität

Jogalap:

– Richtlinien zur Förderung der Erzeugung von landwirtschaftli-
chen Erzeugnissen hoher Qualität,

– Hessischer Agrar-Marketingvertrag

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: Évente 850 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: Elsődleges termelők
esetében az 1857/2006/EK rendelet 14. cikkének megfelelően: a
költségek legfeljebb 100 %-a.

Feldolgozó és forgalmazó vállalkozások esetében a 70/2001/EK
rendelet 5. cikkének megfelelően: a költségek legfeljebb 50 %-a
a következők tekintetében:

a) piackutatás, terméktervezés és -fejlesztés, ideértve a vonat-
kozó közösségi rendeletekkel összhangban a földrajzi jelzések
és eredetmegjelölések elismerése vagy a különleges tulajdon-
ságok tanúsítvány iránti kérelmek előkészítését;

b) minőségbiztosítási rendszerek, az eredetiséggel és a forgalma-
zással kapcsolatos szabályok betartásának biztosítását szol-
gáló rendszerek, illetve környezetvédelmi ellenőrzési rend-
szerek bevezetése;

c) a gazdálkodók és a mezőgazdasági munkavállalók (tovább)
képzése és a b) pontban említett rendszerek és eljárások
alkalmazása tekintetében végzett személyzeti képzés;

d) elismert tanúsító szervek által a minőségbiztosítási rend-
szerek keretében végzett első tanúsításért kivetett díjak;

e) kötelező ellenőrző intézkedések, kivéve ha a közösségi
jogszabályok értelmében az érintett vállalkozásoknak kell
viselniük az ilyen költségeket;

f) élelmiszerminőségi rendszerekben való részvétel, ameny-
nyiben a rendszer csak az emberi fogyasztásra szánt mező-
gazdasági termékekre vonatkozik, mezőgazdasági üzemen-
ként azonban legfeljebb 3 000 EUR;

g) harmadik személyek által nyújtott tanácsadási szolgáltatások;

h) a vállalkozások között a versenyekkel, kiállításokkal és vásá-
rokkal kapcsolatos tapasztalatokat megosztó fórumok
megszervezése és az ezeken való részvétel tekintetében: rész-
vételi díjak, utazási költségek, kiadványokkal kapcsolatos
költségek, kiállítási helyiségek bérleti díja, valamint jelképes
díjak;

i) tudományos ismeretek népszerűsítése, továbbá a más orszá-
gokból származó termékek előtt nyitott minőségi rendsze-
rekkel, a generikus termékekkel, a generikus termékek táplál-
kozástani jótéteményeivel és ajánlott felhasználásukkal kap-
csolatos tényszerű információk, feltéve, hogy nem neveznek
meg vállalatot, márkát vagy eredetet;

j) kiadványok, például katalógusok, illetve az adott terület vagy
egy adott termék termelőire vonatkozó tényszerű informá-
ciókat bemutató weboldal, feltéve hogy ezek az információk
és ismertetések semlegesek és az érintett összes termelő
egyenlő esélyeket kap a kiadványban való megjelenésre.

Alapfeltétel, hogy az f) pont alá tartozó támogatások kivételével
csak az 1857/2006/EK rendelet 14. cikkének (5) bekezdése és
15. cikkének (3) bekezdése szerinti, harmadik személyek által
nyújtott szolgáltatások költségei támogathatók. A támogatás
nem tartalmaz a termelőknek adott közvetlen kifizetéseket

A végrehajtás időpontja: A program kihirdetésének idő-
pontjától

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013.12.31.
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A támogatás célja: A támogatás célja az 1857/2006/EK rende-
let 14. cikkével és a 70/2001/EK rendelet 5. cikkével össz-
hangban a minőségi mezőgazdasági termékek előállításának
ösztönzése, valamint az 1857/2006/EK rendelet 15. cikkével
összhangban technikai segítségnyújtás az agrárszektorban. A
támogatás elsődleges termelőknek, valamint feldolgozással és
forgalmazással foglalkozó vállalkozásoknak nyújtható.

Az intézkedés megkönnyíti és egyben megfelelően ösztönzi az
elismert közösségi és hesszeni élelmiszer-minőségi rendszerekbe
történő beszállást és részvételt. A tervek szerint fokozni fogja a
vidéki területeken folyó értékteremtést, új piacokat nyit, tovább
bővíti a jó minőségű, megfelelő minőségbiztosítási rendszerben
ellenőrzött mezőgazdasági termékek kínálatát. A támogatás
ezenkívül hozzájárul az élelmiszer-minőségi rendszerek –

például biogazdálkodásra utaló jelölések, „ellenőrzött minőség”
jelölések, az OEM, OFJ és HKT eredetmegjelölések, valamint a
borra vonatkozó élelmiszer-minőségi rendszerek – végrehajtá-
sához és bővítéséhez. A támogatással jelentősen emelni kívánják
a Közösség és a tartomány élelmiszer-minőségi rendszereinek
megfelelően termelt, feldolgozott és forgalmazott termékek
arányát. Emellett javítani kívánják a fogyasztók jó minőségű élel-
miszerekkel való ellátottságát is.

A minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támo-
gatásról szóló irányelvek értelmében a következőkel kapcsolatos
költségek támogathatók:

– minőségbiztosítási rendszerek, az eredetiséggel és a forgalma-
zással kapcsolatos szabályok betartásának biztosítását szolgáló
rendszerek, illetve környezetvédelmi ellenőrzési rendszerek
bevezetése,

– a gazdálkodók és a mezőgazdasági munkavállalók (tovább)
képzése és az előző francia bekezdésben említett rendszerek
és eljárások alkalmazása tekintetében végzett személyzeti
képzés,

– az elismert tanúsító szervek által a minőségbiztosítási rend-
szerek keretében végzett első tanúsításért kivetett díjak,

– kötelező ellenőrzések.

A Hessischer Agrar-Marketingvertrag (Hesseni agrármarketing-
megállapodás) alapján a következőkkel kapcsolatos költségek
támogathatók:

– piackutatás, terméktervezés és -fejlesztés, ideértve a vonatkozó
közösségi rendeletekkel összhangban a földrajzi jelzések és
eredetmegjelölések elismerése vagy a különleges tulajdonságok
tanúsítvány iránti kérelmek előkészítését,

– élelmiszerminőségi rendszerekben való részvétel,

– harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások,

– a vállalkozások között a versenyekkel, kiállításokkal és vásá-
rokkal kapcsolatos tapasztalatokat megosztó fórumok
megszervezése és az ezeken való részvétel tekintetében: rész-
vételi díjak, utazási költségek, kiadványokkal kapcsolatos költ-
ségek, kiállítási helyiségek bérleti díja, valamint jelképes díjak,

– tudományos ismeretek népszerűsítése, továbbá a más orszá-
gokból származó termékek előtt nyitott minőségi rendsze-
rekkel, a generikus termékekkel, a generikus termékek táplál-
kozástani jótéteményeivel és ajánlott felhasználásukkal kap-
csolatos tényszerű információk, feltéve, hogy nem neveznek
meg vállalatot, márkát vagy eredetet,

– kiadványok, például katalógusok, illetve az adott terület vagy
egy adott termék termelőire vonatkozó tényszerű informá-
ciókat bemutató weboldal, feltéve hogy ezek az információk
és ismertetések semlegesek és az érintett összes termelő
egyenlő esélyeket kap a kiadványban való megjelenésre

Érintett gazdasági ágazatok: Mezőgazdaság (állattenyésztés és
növénytermesztés), kertészet és szőlőművelés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Richtlinien zur Förderung der Erzeugung von landwirtschaftlichen
Erzeugnissen hoher Qualität:

– Kreisausschüsse der 16 Landkreise in Hessen,

– Regierungspräsidium Darmstadt, Weinbauamt Eltville

Hessischer Agrar-Marketingvertrag:

Marketinggesellschaft
GUTES AUS HESSEN GmbH (MGH)
Homburger Straße 9
D-61169 Friedberg

Internetcím:

Richtlinien zur Förderung der Erzeugung von landwirtschaftlichen
Erzeugnissen hoher Qualität:

http://www.hmulv.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CM
Reader/HMULV_15/HMULV_Internet/med/c19/c1970f6c-c853-c8
11-1737-3744e9169fcc,22222222-2222-2222-2222-22222222
2222,true.pdf

Hessischer Agrar-Marketingvertrag:

http://www.hmulv.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CM
Reader/HMULV_15/HMULV_Internet/med/4a3/4a370f6c-c853-c8
11-1737-3744e9169fcc,22222222-2222-2222-2222-22222222
2222,true.pdf

http://www.hmulv.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CM
Reader/HMULV_15/HMULV_Internet/med/f93/f9370f6c-c853-c8
11-1737-3744e9169fcc,22222222-2222-2222-2222-22222222
2222,true.pdf

Egyéb információk:

Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verb-
raucherschutz, Referat VII 9 — Joachim Dippel (joachim.
dippel@hmulv.hessen.de)
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Támogatás száma: XA 171/08

Tagállam: Olaszország

Régió: Provincia autonoma di Trento

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

L.P. 28.3.2003, n. 4 «Sostegno dell'economia agricola, disciplina
dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti
geneticamente non modificati» — Art. 3 — Termini di presenta-
zione delle domande, modalità attuative e condizioni di ammis-
sibilità relativamente all'art. 42 (Agevolazioni per la zootecnia)

Jogalap:

1. L.P. 28.3.2003, n. 4 «Sostegno dell'economia agricola, discip-
lina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di
prodotti geneticamente non modificati», articolo 42

2. Deliberazione della Giunta provinciale n. 3006 del 21
dicembre 2007, avente per oggetto: L.P. 28.3.2003, n. 4
«Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura
biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente
non modificati» — Art. 3 — Termini di presentazione delle
domande, modalità attuative e condizioni di ammissibilità
relativamente agli artt. 17 (Premio d'insediamento), 25 (Alpi-
coltura), 42 (Agevolazioni per la zootecnia), 44 (Agevola-
zioni per l'apicoltura) e 46, — 1o e 3o comma (Agevolazioni
per le produzioni vegetali)

3. Deliberazione della Giunta provinciale n. 122 del 25 gennaio
2008 avente per oggetto la modifica alla deliberazione n.
3006 del 21 dicembre 2007

4. Deliberazione della Giunta provinciale n. 876 del 4 aprile
2008 avente per oggetto la modifica alla deliberazione n.
3006 del 21 dicembre 2007

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
éves összege: 7 000 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: A támogatás összege a
támogatható kiadások 50 %-ára korlátozódik, illetve elérheti az
55 %-ot, amennyiben a beruházást fiatal termelő hajtja végre
letelepedésétől számított öt éven belül

A végrehajtás időpontja: A program azt követően hajtható
végre, hogy a Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Főigazgatóságának honlapján közzéteszik a támogatás program
végleges azonosító számát

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: Támogatásokat 2013.12.31-ig lehet nyújtani

A támogatás célja: A program célja a mezőgazdasági üzemek
versenyképességének és jövedelemének növelése a tárgyi eszkö-
zökbe történő, az üzemek korszerűsítésére irányuló beruházások
támogatásán keresztül

A támogatás mértéke: A támogatható kiadások 50 %-áig,
illetve fiatal termelő által a letelepedésétől számított öt éven
belül végrehajtott beruházás esetén 55 %-áig nyújtható támo-
gatás

Érintett ágazat(ok): A következő NACE-kódok: A.01.41
(Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése), A.01.42 (Egyéb szarvas-
marha és bivaly tenyésztése); A.01.43 (Ló és egyéb lófélék
tenyésztése), A.01.45 (Juh és kecske tenyésztése), A.01.46
(Sertéstenyésztés), A.01.47 (Baromfitenyésztés), A.01.49 (Egyéb
állat tenyésztése), A.01.50 (növénytermelés és állattenyésztés
(vegyes gazdálkodás))

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Provincia autonoma di Trento
Servizio Aziende agricole e territorio rurale
Via G.B. Trener, 3
I–38100 Trento

Internetcím:

1. www.trentinoagricoltura.net

2. http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provin-
ciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp (per quanto riguarda le leggi
provinciali)

3. http://www.delibere.provincia.tn.it/ (per quanto riguarda le
deliberazioni)

Egyéb információk: —

Támogatás száma: XA 184/08

Tagállam: Lengyelország

Régió: Województwo śląskie

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

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Grodziec Śląski
Sp. z o.o

Jogalap:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami) — art. 405, art.
406 pkt. 7 i 9, art. 409

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A támogatás összege 6 723 PLN, amelyet vissza nem
térítendő formában folyósítanak. A támogatás kifizetésére 2008.
június 15-ig kerül sor. A támogatás bruttó összege 6 723 PLN

Maximális támogatási intenzitás: A bruttó támogatási inten-
zitás 25,53 %

A végrehajtás időpontja: A támogatást az Európai Bizottság
által az egyedi támogatás megítélésére vonatkozó alábbi összesí-
tett tájékoztató kézhezvételét igazoló azonosító számot is tartal-
mazó értesítés formájában kapott visszaigazolást követően
folyósítják

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának
időtartama: Becsült időtartam: 2008. áprilisától 2008.
június 15-ig

2008.9.3. C 226/9Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



A támogatás célja: A támogatást a Zakład Doświadczalny
Instytutu Zootechniki Grodziec Śląski Sp. z o.o. műhelyépülete
hőháztartásának korszerűsítésére használják fel, mégpedig:

a) a szilárdtüzelésű kazán fizikai felszámolására és biomassza
üzemű kazán felépítésére az energetikai fűzfa darabolására
szolgáló faaprító berendezés beépítésével együtt;

b) a központi fűtésrendszer modernizálására.

A korszerűsítési tervben szereplő műhelyeket befogadó
épületben az őszi–tavaszi időszakban a gazdálkodásban használt
gépek és berendezések karbantartási és javítási munkálatai
folynak.

Ebben az időszakban, tekintettel az alacsony külső hőmérsék-
letre, szükség van az épület fűtésére. Az épületet mindeddig
energiával ellátó rendszer szilárdtüzelésű, kisipari módszerrel
gyártott kazánban történt, amelynek csövekkel és bordázattal
készült szerelvényei nem rendelkeztek hőszabályozó szelepekkel.
Ez a megoldás lehetővé tette, hogy a gyenge minőségű szénen
alapuló tüzelés mellett szemetet és egyéb hulladékot is el
lehessen égetni. A kazánautomatika hiánya és a gépkezelő folya-
matos jelenlétének szükségessége (az adagoló és a tartalék
tüzelőanyag tárolásának hiánya) nehézségeket okozott a helyiség
hőmérsékletének szabályozásában.

A beépítésre tervezett kazán teljes egészében automatizált, ami a
beépített tartalék tüzelőanyag-tartállyal együtt lehetővé teszi a
kazán kiszolgálásának a lehető legalacsonyabb szinten tartását.
További érv: az alkalmazott tüzelőanyag jelentősen hozzájárul a
légköri szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentéséhez. A
kazán fűtésére fűtési célú fűzfát használnak fel, amely az intézet
saját telepítéséből származik. A beszerzésre tervezett, a fűtési
célú fűzfa darabolására szolgáló faaprító berendezés elősegíti,
hogy a beruházó a teljes fűtési időszakban 100 %-ban maga
fedezze tüzelőanyag-igényét. A hőszabályozó szelepekkel ellátott
fűtőtestek alkalmazása lehetővé teszi továbbá a műhely egyes
részein az igény szerinti hőfokszabályozást.

Összegezve: a megújuló tüzelőanyag alkalmazása a korszerű
energiaforrással összekapcsolva lehetővé teszi a káros anyagok
környezetbe történő kibocsátásának csökkentését az alábbi
tekintetben:

Részletes leírás SO2 CO BaP CO2

ökológiai eredmény
(kg/év)

123 623 0,2 28 571

A támogatást a természeti környezet megóvásáról és minősé-
gének javításáról szóló 1857/2006/EK rendelet 4. cikke
(3) bekezdésének d) pontja alapján ítélik oda. A minősített költ-
ségek magukban foglalják a hőforrás beszerzésével és szerelé-
sével kapcsolatos beruházás költségeit (a faaprító berendezés
beszerzésével együtt) és a központi fűtésrendszer korszerűsíté-
sének költségeit

Érintett gazdasági ágazat(ok): A támogatást az alábbiakkal
foglalkozó ágazatban tevékenységet folytató vállalkozásnak ítélik
oda:

a) állattenyésztés, -hizlalás: sertés, hús- és tejhasznosítású szar-
vasmarha, hal, juh;

b) állattenyésztéshez kötődő mezőgazdasági termelés;

c) késztermék állati takarmányok

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach
Ul. Plebiscytowa 19
PL-40-035 Katowice

Internetes oldal:

Az alapból folyósítandó támogatás odaítélési szempontjai az
alábbi címen találhatók:

http://www.wfosigw.katowice.pl/img/male/zasady_08.doc

A támogatást a 2. táblázat 2.3. pontjának j). alpontjában
szereplő „Zasad…” cím alapján folyósítják.

Az igénylőlap mintája, amelynek alapján a kedvezményezett a
támogatást igényli, az alábbi címen található:

http://www.wfosigw.katowice.pl/wnioski1/WNIOSEKB2_3a.htm

A támogatási programot a beruházó az igénylőlap A részében
található A1 vagy A2 melléklet kitöltésével választja ki

Egyéb információ: A támogatás bruttó összegét (a bruttó
támogatási intenzitást) az 1857/2006/EK rendelet 2. cikkének
(6) bekezdésében szereplő meghatározással összhangban állapí-
tották meg.

A támogatás intenzitása a bruttó támogatástartalom és a támo-
gatható költségek hányadosa.

A támogatás bruttó összege 6 723 PLN.

A támogatható költségek összege: 26 329,14 PLN.

A támogatás intenzitása = 6 723/26 329,14 PLN = 25,53 %

A kedvezményezett internetes honlapjának címe:

www.zdgrodziec.edu.pl

Melléklet: a beépítésre tervezett kazán műszaki leírása és az Ala
Talkkari (Finnország) cég által gyártott kazán mérési adatai,
amelynek alapján a Smok I GC 25 kW kazánt kialakították

Támogatás száma: XA 190/08

Tagállam: Finnország

Régió: —

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

Kuolleiden eläinten (sika, siipikarja, nauta, lammas, vuohi)
keräily ja hävittäminen

2008.9.3.C 226/10 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Jogalap:

Az Európai Parlament és a Tanács (2002. október 3.)
1774/2002/EK rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapítá-
sáról

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivu-
tuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla sekä kuolleiden
lemmikkieläinten hävittämisestä (1374/2004)

Valtionavustuslaki (2001/688)

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eläimen omistajalle
sikojen ja siipikarjan raatojen hävittämisestä aiheutuviin kustan-
nuksiin (59/2004)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A 2008-as éves költségvetés 4,7 millió EUR. A 2008
és 2013 közötti időszak teljes költségvetése legfeljebb
28 millió EUR

A támogatás maximális intenzitása: 60 %

A végrehajtás időpontja: 2008.5.26.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013.12.31.

A támogatás célja: A támogatást az 1857/2006/EK rendelet
16. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében a termelőknek
nyújtják az elhullott állatok (disznó, baromfi, szarvasmarha, juh,
kecske) eltávolításának és megsemmisítésének költségtérítéséhez

Az érintett ágazat(ok): NACE-kód – A 01.2 – Állattenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3
FI-00790 Helsinki

Internetcím:

http://wwwb.mmm.fi/el/laki/h/default.html

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010688

Egyéb információk: A támogatás célja, hogy a termelőnek az
elhullott állatok összegyűjtéséből adódó költségei csökkenjenek,
s ezzel az elhullott állatok összegyűjtése az eltávolítás vonzóbb
formájává váljon. Ezzel csökken annak kockázata, hogy az elhul-
lott állatokat az összegyűjtés helyén illegálisan eltemetik.

Fajtól függően a támogatás intenzitása 40–60 %. A támogatás
maximális költsége állatfajonként a következő:

– disznó és baromfi, begyűjtés a helyszínen:

a) eltávolítandó mennyiség legalább 150 kg: 40 EUR/forduló;

b) 500 kg fölötti mennyiség: 8 EUR/100 kg,

– disznó és baromfi, leadás közvetlenül a feldolgozóhelyen:
0,04 EUR/kg,

– szarvasmarha, egyéves kor alatt: 116,36 EUR/példány,

– szarvasmarha, legalább egyéves: 132,03 EUR/példány,

– juh és kecske: 100,91 EUR/példány.

A támogatás előirányzott költsége 2008-ban 4,7 millió EUR,
amennyiben szarvasmarhák esetében a megsemmisítés költsé-
gének önrésze nem változik. A 2008 és 2013 közötti időszak
teljes költségvetése legfeljebb 28 millió EUR.

A támogatás nem tartalmaz termelőknek nyújtott közvetlen
kifizetéseket

Támogatás száma: XA 192/08

Tagállam: Hollandia

Régió: Provincie Limburg

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

Stimulering Agro-Innovatie Limburg 3

Jogalap:

– Artikel 5 Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg

(http://portal.prvlimburg.nl/psonline/popups/document.jsp?
document=25948)

– Artikel 1 e.v. Nadere Subsidieregels voor de bevordering van
de economische ontwikkeling

(http://portal.prvlimburg.nl/psonline/documenten/22586/
040401-0245.doc)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A támogatási program rendelkezésére álló költségvetés
487 500 EUR (évi 162 500 EUR)

Maximális támogatási intenzitás: Az utalvány értéke
6 500 EUR, amelynek 75 %-a jogosult támogatásra

A végrehajtás időpontja: 2008.5.22.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2010.12.31.
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A támogatás célja: Az agrárágazat számára biztosított technikai
segítségnyújtás támogatása. Az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke
(2) bekezdésének c) pontja és (3) bekezdése alapján 100 %-os
támogatásban lehet részesíteni a harmadik felek által nyújtott
tanácsadási szolgáltatások tekintetében az olyan szolgáltatások
díjait, amelyek nem minősülnek folyamatos vagy időről időre
ismétlődő tevékenységnek, és nem kapcsolódnak a vállalkozás
szokásos működési kiadásaihoz. Mivel a támogatás formája
támogatott szolgáltatás, teljesül az a követelmény, hogy a
termelő a támogatást nem kaphatja közvetlen pénzkifizetés
formájában.

A támogatás ún. „tudás-utalványt” tartalmaz. Az utalványt bármely, a
limburgi agrár-élelmiszerágazattal gazdasági vagy üzleti kapcsolatban
álló mezőgazdasági üzem vagy szervezet támogatott tanácsadói szolgál-
tatásokra cserélheti be.

Az utalvány értéke 6 500 EUR, amelynek 75 %-a jogosult
támogatásra

Az érintett ágazat(ok): A mezőgazdaság (növénytermesztés és
állattenyésztés) és a kertészet minden elsődleges termeléssel
foglalkozó ágazata, amennyiben az 1857/2006/EK rendeletben
említett kis- és középvállalkozásokról van szó

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Provincie Limburg
Postbus 5700,
6202 MA Maastricht
Nederland

Internetcím:

Az agrárutalványokkal kapcsolatos további információk:

http://www.limburg.nl/nl/html/algemeen/beleid/Europa/Kennisge-
vingenStaatssteun/KennisgevingenStaatssteun.asp

Egyéb információk: —
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