EL

30.11.2011

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 349/9

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις οι οποίες χορηγούνται βάσει
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της
συνθήκης EK στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
70/2001
(2011/C 349/06)
Αριθ. Ενίσχυσης: SA.33768 (11/XA)

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:

Κράτος μέλος: Ουγγαρία

Ministry of Rural Development
Budapest
Kossuth Lajos tér 11.
1055
MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Περιφέρεια: Hungary
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο:
Τίτλος του καθεστώτος ενίσχυσης ή επωνυμία της εταιρείας
που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση: MFB Fagykár 2011. Forg
óeszköz Hitelprogram

Νομική βάση:
— A 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szol
gáló intézkedésekről szóló 1252/2011. (VII.21.) Korm.
határozat 2. és 3. pontjai.

— A 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági ter
melők hitelhez jutási lehetőségéről szóló …/2011.
(… …) VM rendelettervezet.

Ετήσιες δαπάνες που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του
καθεστώτος ενισχύσεων ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης
ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία: Ετήσιο συνολικό
ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται στο πλαίσιο
του καθεστώτος: 1 000 HUF (σε εκατ.)

http://www.kormany.hu/hu/dok?page=2&source=5&type=
302#!DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/8/e3/60000/
fagykar%20jogszab%20tervezet.zip#!DocumentBrowse
Λοιπές πληροφορίες: —

Αριθ. Ενίσχυσης: SA.33818 (11/XA)
Κράτος μέλος: Βέλγιο
Περιφέρεια: Vlaams Gewest
Τίτλος του καθεστώτος ενίσχυσης ή επωνυμία της εταιρείας
που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση: Investeringen in landbo
uwbedrijven

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης: 90 %

Νομική βάση:

Ημερομηνία εφαρμογής: —

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betref
fende steun aan de investeringen en aan de installatie in de
landbouw, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering
van 19 maart 2004, 14 juli 2004, 3 december 2004, 16 juni
2006, 27 juni 2008 en 23 december 2010.

Διάρκεια του καθεστώτος ενισχύσεων ή της χορήγησης μεμο
νωμένης ενίσχυσης: 22 Νοεμβρίου 2011–31 Αυγούστου 2012

Maatregel 121 van het plattelandsontwikkelingsprogramma.

Στόχος της ενίσχυσης: Δυσμενή καιρικά φαινόμενα (άρθρο 11
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006)

Ετήσιες δαπάνες που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του
καθεστώτος ενισχύσεων ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης
ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία: Ετήσιο συνολικό
ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται στο πλαίσιο
του καθεστώτος: 50 EUR (σε εκατ.)

Σχετικός(-οί) κλάδος(-οι): Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης: 38 %
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Ημερομηνία εφαρμογής: —
Διάρκεια του καθεστώτος ενισχύσεων ή της χορήγησης μεμο
νωμένης ενίσχυσης: 19 Νοεμβρίου 2011–31 Δεκεμβρίου 2013

30.11.2011

landbouw, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering
van 19 maart 2004, 14 juli 2004, 3 december 2004, 16 juni
2006, 27 juni 2008 en 23 december 2010.
Maatregel 112 van het plattelandsontwikkelingsprogramma.

Στόχος της ενίσχυσης: Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
(άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006)
Σχετικός(-οί) κλάδος(-οι): Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες

Ετήσιες δαπάνες που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του
καθεστώτος ενισχύσεων ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης
ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία: Ετήσιο συνολικό
ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται στο πλαίσιο
του καθεστώτος: 7 EUR (σε εκατ.)

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:
Vlaamse Overheid
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)
Ellips 4e verdieping
Koning Albert II-laan 35, bus 41
1030 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης: 50 %
Ημερομηνία εφαρμογής: —
Διάρκεια του καθεστώτος ενισχύσεων ή της χορήγησης μεμο
νωμένης ενίσχυσης: 19 Νοεμβρίου 2011–31 Δεκεμβρίου 2013

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο:
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1838

Στόχος της ενίσχυσης: Εγκατάσταση νέων γεωργών (άρθρο 7 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006)

Λοιπές πληροφορίες: —
Σχετικός(-οί) κλάδος(-οι): Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
Αριθ. Ενίσχυσης: SA.33819 (11/XA)
Κράτος μέλος: Βέλγιο
Περιφέρεια: Vlaams Gewest
Τίτλος του καθεστώτος ενίσχυσης ή επωνυμία της εταιρείας
που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση: Vestiging van jonge land
bouwers

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:
Vlaamse Overheid
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)
Ellips 4e verdieping
Koning Albert II-laan 35, bus 41
1030 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο:

Νομική βάση:

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1839

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betref
fende steun aan de investeringen en aan de installatie in de

Λοιπές πληροφορίες: —

