
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 226/05)

Támogatás száma XA 243/07

Tagállam Magyarország

Régió —

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

„Sikeres Magyarországért” Agrárfejlesztési Hitelprogram

(1-4. hitelcél)

Jogalap – az Európai Bizottság 1860/2004/EK rendelete (2004. október 6.) az EK-Szer-
ződés 87. és 88. cikkének csekélyösszegű (de minimis) támogatásokra való
alkalmazásáról a mezőgazdasági és halászati ágazatban (HL L 325.,
2004.10.28., 4. o.)

– A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény

– A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII.
törvény 37. §

– 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támoga-
tásáról

– A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter …/2007. (…) FVM rendelete a
„Sikeres Magyarországért” Agrárfejlesztési Hitelprogram szabályairól

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadások, illetve a vállal-
kozásnak nyújtott egyedi támogatás
teljes összege

A hitelprogram keretösszege: 26 milliárd HUF (~105 millió EUR). A 2007. júliu-
sától – 2013. december 31-ig érvényes keretösszegnek nincs éves bontása, a
felmerülő igény alapján történik a keretösszeg felosztása. A keretösszeg mögött a
költségvetési törvény alapján kormányzati árfolyam garancia áll. Ez teszi lehetővé
a hitelek piacinál alacsonyabb kamaton történő kihelyezését.

E keretösszeg alapján kihelyezett hitelek támogatástartalma az alábbi képlet
alapján kerül kiszámításra:

ahol:

és

TT támogatás tartalom

Q Hitelösszeg

i referencia ráta

i' Kedvezményes kamatláb

P futamidő (türelmi idővel együtt)

F Türelmi idő

rP r P-edik hatványa

rF r F-edik hatványa

A hitelekhez kapcsolódó kezességvállalás támogatástartalma az 1860/2004/EK
rendelet alapján kerül kiszámításra
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Maximális támogatási intenzitás A Hitelprogramból hitelt az EK-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 1857/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 358., 2006.12.16., 3. o.) össz-
hangban lehet nyújtani.

Az egy projekthez nyújtható, államháztartási forrásból származó összes támo-
gatás maximális intenzitása nem haladhatja meg:

– az FVM rendelet 3.§ (1) a);c);d) hitelcéljai esetén:

– a beruházás értékének 40 %-át,

– a 137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet alapján kedvezőtlen helyzetű térségek
kategóriájába tartozó területek és települések esetén a beruházás értékének
50 %-át,

– ha a beruházás célja a környezetvédelemre, az állattartás higiéniai körülmé-
nyeinek javítására, illetve az állatokkal való kíméletes bánásmódra vonat-
kozó újonnan bevezetett közösségi minimumszabályok betartásához szük-
séges beruházások megvalósítása, akkor kedvezőtlen helyzetű térségek kate-
góriájába tartozó területek és települések esetén a beruházás értékének
75 %-át, illetve egyéb régiókban a beruházás értékének 60 %-át. A többlet-
támogatás a beruházás miatti szükséges többletköltségre korlátozódik és
nem alkalmazható olyan beruházások esetén, amelyek a termelési kapacitás
növekedését eredményezi.

Az egyedi vállalkozásnak nyújtott legmagasabb támogatás nem haladhatja
meg 400 000 EUR bármely három pénzügyi évből álló bármely periódus
során, vagy az 500 000 EUR ha a hitelfelvevő vállalkozás az 1698/2005/EK
tanácsi rendelet 36. cikke a) pontjának az i., ii. és iii. alpontjában említett
kedvezőtlen adottságú térségben található,

– az FVM rendelet 3.§ (1) b) hitelcélja esetén:

– fiatal mezőgazdasági termelők vonatkozásában a termelés megkezdését
követő öt éven belüli beruházás esetén kedvezőtlen helyzetű térségek kate-
góriájába tartozó területeknél és településeknél a beruházás 60 %-át, egyéb
régiókban a beruházás 50 %-át.

Az egyedi vállalkozásnak nyújtott hitel támogatástartalma nem haladhatja meg
az 55 000 EUR értékhatárt

A végrehajtás időpontja A program keretében hitelszerződés megkötésére 2013. december 31-ig kerülhet
sor

A program, illetve az egyedi támogatás
nyújtásának időtartama

Legfeljebb 15 év.
2013. december 31.

A támogatás célja Elsődleges cél: Az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke alapján mezőgazdasági
üzemekben végrehajtott beruházások támogatása.

Másodlagos célok: A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglal-
kozó, magyarországi székhellyel, vagy az Európai gazdasági Térség területén
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kis- és közepes méretű
mezőgazdasági vállalkozások támogatása.

1. Mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása céljából végrehajtott az alábbi
célkitűzésekre irányuló beruházások támogatása:

1.1. termelési költségek csökkentése;

1.2. a termelés javítása és átcsoportosítása;

1.3. minőségfejlesztés;

1.4. természeti környezet megóvása és minőségének javítása;

1.5. higiéniai körülmények vagy az állatjólét színvonalának javítása.

2. Fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez szükséges
beruházások támogatása.

3. Agrárforrás hitelből megvalósított beruházás támogatása.

4. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázataihoz kapcsolódó
kiegészítő forrást biztosító hitelből végrehajtott beruházások támogatása.
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A program keretében elszámolható költségek:

– ingatlanok építése, megvásárlása és fejlesztése,

– gépek és berendezések vásárlása,

– immateriális javak közül a számítógépes szoftverek vásárlása,

– nem építési célú földvásárlás a beruházás költségének legfeljebb 10 %-ig,

– a beruházásokhoz kapcsolódó, aktiválható költségek.

A program keretében nem finanszírozható:

– exporttal kapcsolatos tevékenység,

– importtermékekkel szemben hazai termék előnyben részesítése,

– olyan támogatás, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy
mennyisége alapján kerül rögzítésre,

– termelés jogok, állatok és egynyári növények vásárlása,

– egynyári növények telepítése,

– víztelenítő vagy öntözőberendezések vásárlása kivéve, ha a beruházás a vízfel-
használást a korábbihoz képest legalább 25 %-kal csökkenti,

– egyszerű pótló beruházások,

– megkezdett beruházások,

– tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek előállításához szük-
séges beruházások,

– nehéz helyzetben lévő vállalkozás beruházásai,

– más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlása,

– ÁFA finanszírozása, kivéve, ha a hitelfelvevő ÁFA visszaigénylésére nem
jogosult,

– gépek és berendezések lízing-szerződésével összefüggő költségek (mint például
adó, a bérbeadó haszonkulcsa, kamat-refinanszírozási költségek, általános
költségek, biztosítási díjak).

Amennyiben a közös piacszervezés, ill. az EMVA által finanszírozott közvetlen
támogatási rendszerek korlátozzák a termelést, akkor a korlátozást túllépő
termelésnövekedést eredményező beruházás nem támogatható egyik hitelcélnál
sem

Az érintett ágazat(ok) Agrár ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság
Nádor u. 31.
H-1051 Budapest

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
Kálmán Imre u. 20.
H-1054 Budapest

Hitelgarancia Zrt.
Szép u. 2.
H-1053 Budapest

Internetcím www.mfb.hu

http://www.fvm.hu/main.php?folderID=1846&articleID=10747&ctag=articlelist&iid=1

Egyéb információk Kapcsolattartó:
Aladics Sándor
E-mail: aladics.sandor@mfb.hu

Budapest, 2007. szeptember 3.

Dr. András MÁHR

szakállamtitkár
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