
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 283/04)

Támogatás száma: XA 268/08

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Northern Ireland

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: The
New Entrants Scheme for Young Farmers

Jogalap: Financial Assistance for Young Farmers (Northern Ireland) Order 2004 (SI 2004/3080 (NI 21), the
Financial Assistance for Young Farmers Scheme Order (Northern Ireland) 2005 (SR 2005/69), the Financial
Assistance for Young Farmers Scheme (Amendment) Order (Northern Ireland) 2005 (SR 2005/540) and the
Financial Assistance for Young Farmers Scheme (Amendment) Order (Northern Ireland) 2008 (SR
2008/186)

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

A támogatási
program új
résztvevői

Összes résztvevő
A teljes

kölcsönvisszafizeté-
sek átlaga

Az éves
kölcsönvisszafizeté-

sek átlaga
Összesen

2008/2009 95 95 15 994 3 199 0 (*)

2009/2010 0 95 15 994 3 199 303 905

2010/2011 0 95 15 994 3 199 303 905

2011/2012 0 95 15 994 3 199 303 905

2012/2013 0 95 15 994 3 199 303 905

2013/2014 0 95 15 994 3 199 303 905

Az összes kifizethető támogatás 1,6 millió GBP.
(*) Mivel a támogatás évente utólagos kifizetéssel nyújtható, az első évben nem fog kifizetésekre sor kerülni.

A támogatás maximális intenzitása: A támogatás a fiatal mezőgazdasági termelők által felvett hitelekhez
nyújt kamattámogatást. A rendelkezésre álló legmagasabb támogatási összeg 5 évre 17 000 GBP. A támogat-
ható kamatláb a Bank of England alapkamatánál legfeljebb 3,5 %-kal lehet magasabb (a helyi hitelintézetek
alapkamatánál kb. 2,5 %-kal több). Azok a kérelmezők, akik ennél magasabb kamattal vesznek fel hitelt,
maguk felelnek a fenti kamatlábon túlmenő kamatrész visszafizetéséért

A végrehajtás időpontja: A program 2008. augusztus 1-jén kezdődik

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: A támogatott kamatfizetés maxi-
mális időtartama 5 év, és az utolsó kifizetéseket a támogatási programban résztvevők többségének
2014. március 31. előtt folyósítják. Mivel azonban a program megengedi a kérelmezőknek, hogy 2010.
július 31-ig vegyenek fel hitelt, ezért lehetséges, hogy egyes kifizetések átcsúsznak a 2015–2016-os pénzügyi
évre is. A kölcsön összegére vagy időtartamára vonatkozóan nincs megkötés, de a program 2009.
február 27-én zárul az új belépők számára, illetve még korábban abban az esetben, ha minden rendelkezésre
álló támogatást lekötöttek
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A támogatás célja: Ágazati fejlesztés. Az 1857/2006/EK rende-
let 7. cikkének megfelelően elszámolható költségnek számít az
olyan kölcsön kamattámogatása, amely az olyan 40 év alatti
kezdő mezőgazdasági termelők tevékenységének indítási költsé-
geit fedezi, akik első ízben indítanak vállalkozást a gazdaság
vezetőjeként. Ez a program elősegít olyan további mezőgazda-
sági beruházásokat, amelyek új tevékenységeket eredményeznek,
vagy hozzáadott értéket jelentenek Észak-Írország mezőgazda-
sága számára

Az érintett ágazat(ok):

A támogatási rendszer elsősorban a termeléssel foglalkozó fiatal
mezőgazdasági termelőkre alkalmazandó, de a feldolgozás és a
forgalmazás is részét képezheti a mezőgazdasági vállalkozás
tevékenységeinek. A program a termelés minden típusára vonat-
kozik.

A program csak az 1857/2006/EK rendelet 2. cikke 5. pontjának
értelmében vett kis- és középvállalkozásokra (KKV-k) alkalma-
zandó

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

A támogatásért felelős hatósági szerv:

Department of Agriculture and Rural Development
Dundonald House
Upper Newtownards Road
Belfast BT4 3SB
United Kingdom

A támogatási programot végrehajtó szervezet:

Department of Agriculture and Rural Development
Dundonald House
Upper Newtownards Road
Belfast BT4 3SB
United Kingdom

Internetcím:

http://www.dardni.gov.uk/financial_assistance_for_young_
farmers_scheme_in_northern_ireland.doc

Egyéb információk:

A támogatásra való jogosultság feltételeivel és a program szabá-
lyaival kapcsolatos további, részletesebb információ a fenti inter-
netcímen található. E program a már fennálló XA 123/07
program időtartamát meghosszabbítja, nem fogja azonban az
összköltséget az eredetileg tervezett mérték fölé növelni. Minden
egyéb szempontból a program ugyanaz marad. E program
hatályba lépésekor az XA 123/07 program lezárul az új kérel-
mezők előtt.

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

Mr Neil Marr
UK Agricultural State Aid Adviser
DEFRA
Area 5D, 9 Millbank
C/o Nobel House
17 Smith Square
Westminster
London SW1P 3JR
United Kingdom

Támogatás száma: XA 291/08

Tagállam: Ciprusi Köztársaság

Régió: Nem alkalmazandó

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Σχέδιο Αγροτικής Πολι-
τικής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου

Jogalap: Οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανο-
νισμοί του 2008

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A 2008-ban rendelkezésre álló előirányzat
3 417 203 EUR. A terv további évekre vonatkozó működési
költségeit a ciprusi villamosenergia-hivatal költségvetésének
rendelkezésre álló előirányzataiból fedezik majd

A támogatás maximális intenzitása: 60 % (kedvezőtlen hely-
zetű térségekben működő és/vagy élő, az 1857/2006/EK rende-
let 2. cikkének 11. pontjában meghatározott fiatal mezőgazda-
sági termelők számára, ha a beruházásra a tevékenységük
megkezdésétől számított öt éven belül kerül sor)

A végrehajtás időpontja: 2008. augusztus 4.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013. december 31-ig

A támogatás célja: A mezőgazdasági termékek elsődleges
termelésében részt vevő, a mezőgazdasági üzemhez tartozó
gazdasági épületek – istállók, raktárak, vízszivattyúk, ketrecek és
ólak, víz- és hulladékfeldolgozó berendezések, biológiai állo-
mások berendezései és sajtológépek – ellátása villamos ener-
giával (az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke)

Az érintett ágazat(ok): A mezőgazdasági termékek elsődleges
termelésében részt vevő valamennyi növénytermelő és állatte-
nyésztő ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Aρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Αμφιπόλεως 11
Στρόβολος, Τ.Θ. 24506
CY-1399 Λευκωσία, Κύπρος

Internetcím: www.moa.gov.cy/da

Egyéb információ: A kedvezményezetteket a tervben meghatá-
rozott objektív kritériumok alapján választják ki

Támogatás száma: XA 305/08

Tagállam: Spanyolország

Régió: Comunidad Valenciana

Az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Univer-
sidad Cardenal Herrera-CEU

Jogalap: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y
Alimentación, que concede la subvención basada en una línea
nominativa descrita en la ley 15/2007 de presupuestos de la
Generalitat
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A támogatási program keretében tervezett éves kiadások:
60 000 EUR a 2008. év folyamán

A támogatás maximális intenzitása: 100 %

A végrehajtás időpontja: A támogatási program attól a naptól
kezdődően indul, hogy az Európai Bizottság Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján közzéteszik a
mentességi kérelem jegyzékszámát

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2008. év
A támogatás célja:
Technikai segítségnyújtás az állattenyésztők, valamint az állatte-
nyésztői ágazattal közvetlen kapcsolatban álló munkavállalók
oktatásához és képzéséhez a 2008. pénzügyi évben.

Támogatható költségek a képzési programok szervezési költ-
ségei, a résztvevők utazási költségei és étkeztetése, helyiségbérlet,
kiadványok elkészítésének költségei, a tudományos ismeretek
terjesztésének költségei, amennyiben nem esik említés márka-
vagy vállalatnévről.

Támogatható költségnek minősülnek az 1857/2006/EK rendelet
15. cikkének megfelelően az agrárszektorban biztosított tech-
nikai segítségnyújtás költségei

Az érintett ágazatok: Állattenyésztők, valamint az állattenyész-
tési ágazattal közvetlen kapcsolatban álló munkavállalók

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
Amadeo de Saboya, 2
E-46010 Valencia

Egyéb információk: —

Internetcím:

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
UCH_CEU_2008 %20.pdf

Kelt Valenciában, 2008. július 18-án.

a mezőgazdasági termelésért felelős főigazgató
Laura PEÑARROYA FABREGAT
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