
A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

Tagállami összefoglaló adatok a 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 rendelet 

alapján nyújtott állami támogatásokról 

(2010/C 168/05) 

Támogatás sz.: XA 77/10 

Tagállam: Egyesült Királyság 

Régió: Scotland 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Loch Lomond & The 
Trossachs National Park Natural Heritage Grant Scheme 2010 

Jogalap: 

National Parks (Scotland) Act 2000 

1857/2006/EK bizottsági rendelet 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A 2010. április 1-je és 2011. március 31-e közötti 
várható éves kiadás 90 000,00 GBP (102 065,15 EUR), és az 
egyéni kedvezményezetteknek nyújtott összeg nem haladhatja 
meg a 20 000,00 GBP-t (22 683,95 EUR). 

Maximális támogatási intenzitás: 

Csak olyan beruházások támogathatók, amelyek védik a termé
szeti örökséget vagy javítják minőségét. A támogatás keretében 
az alábbi támogatási mértékek alkalmazhatók: 

1. Olyan esetekben, amikor nem termelési célt szolgáló 
eszközök részére ítélnek meg támogatást, a támogatás 
mértéke az 1857/2006/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdé
sének megfelelően 100 %. 

2. A termelőeszközök – így például gazdasági épületek – kultu
rális örökség jellegének megőrzésére irányuló beruházások 
vagy jelentős munkálatok tekintetében ténylegesen felmerülő 
költségek 60 %-áig, a kedvezőtlen helyzetű térségekben pedig 
azok 75 %-áig nyújtható támogatás, feltéve, hogy a beru
házás az 1857/2006/EK rendelet 5. cikke (3) bekezdésének 
megfelelően nem eredményezi a mezőgazdasági üzem terme
lési kapacitásának növekedését. Ez a szokásos, korszerű 
anyagok felhasználásával végzett munkálatok során felmerült 
elszámolható kiadásokra vonatkozik. További támogatás 
nyújtható az eszközök kulturális örökség jellegének megőr
zéséhez szükséges hagyományos anyagok felhasználásával 
járó többletköltségek 100 %-áig. 

3. A termelési kapacitás növekedése esetén a támogatás mértéke 
– a 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése 
alapján – a kedvezőtlen helyzetű térségekben nem lépheti 
túl a támogatható beruházások 50 %-át, egyéb területeken 
pedig azok 40 %-át (fiatal mezőgazdasági termelő által a 
tevékenységének megkezdését követő öt éven belül végrehaj
tott beruházás esetén további 10 %-kal lehet számolni). Ez a 
szokásos, korszerű anyagok felhasználásával végzett munká
latok során felmerült elszámolható kiadásokra vonatkozik. 
További támogatás nyújtható az épületek kulturális örökség 
jellegének megőrzéséhez szükséges hagyományos anyagok 
felhasználásával járó többletköltségek 100 %-áig. 

A támogatás mértékének megállapítása eseti alapon történik, így 
minden egyes kérelemnél figyelembe kell venni, hogy termelési 
vagy nem termelési célt szolgáló eszközről van-e szó, a termelés 
növekedését eredményezi-e, az érintett terület kedvezőtlen hely
zetű térségnek minősül-e, valamint hogy fiatal mezőgazdasági 
termelő által a tevékenységének megkezdését követő öt éven 
belül végrehajtott beruházásról van-e szó. 

Végrehajtás időpontja: 2010. május 6. (vagy amint az Európai 
Bizottság jóváhagyása végleges) 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 

A programra 2011. március 16-ig nyújthatók be pályázatok. 

A kérelmezők részére az utolsó kifizetéseket 2011. március 31- 
én teljesítik. 

A támogatás célja: A Natural Heritage Grant Scheme (termé
szeti örökség támogatási program) célja, hogy tőketámogatást 
nyújtson olyan intézkedések ösztönzéséhez és támogatásához, 
amelyek megőrzik a Loch Lomond & The Trossachs Nemzeti 
Park természeti örökségét, valamint elősegítik egyedi jellegzetes
ségeinek megértését és élvezetét. A jogszabályban rögzített Nati
onal Park Plan (nemzeti park terv) megjelöli azokat az egyes 
tevékenységeket, amelyeknek támogatása a célkitűzések megva
lósítása szempontjából elsődleges, és összhangban áll az 
1857/2006/EK rendelet 5. cikkével. 

Érintett ágazat(ok): A nemzeti park területén tevékenységet 
folytató minden, integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerbe 
(IIER) bejegyzett mezőgazdasági kis- és középtermelő.

HU C 168/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.26.



A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Loch Lomond & The Trossachs National Park Authority 
National Park Headquarters 
Carrochan Road 
Balloch 
Glasgow 
Scotland 
G83 8EG 
UNITED KINGDOM 

Internetcím: 

http://www.lochlomondtrossachs.org/images/stories/Looking% 
20After/PDF/NHGS/NHGS%20notes%20appendix.pdf 

Egyéb információ: Nem új programról van szó, hanem a már 
meglévő XA 182/07 program meghosszabbításáról. Az egyetlen 
javasolt változtatás a már meglévő program egy évvel történő 
meghosszabbítása, és a költségvetés 90 000 GBP-vel való 
emelése. Az egyéves meghosszabbítás nem vonatkozik az XA 
182/07 programban szereplő technikai támogatásra.
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