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JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET
Jäsenvaltion toimittamat tiedot perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta
maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen
(EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti
myönnetystä valtiontuesta
(2011/C 349/06)
Tuen N:o: SA.33768 (11/XA)

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Jäsenvaltio: Unkari

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

Alue: Hungary

Tukiohjelman nimike tai yritykselle myönnettyä yksittäistä
tukea saaneen yrityksen nimi: MFB Fagykár 2011. Forgóesz
köz Hitelprogram

Oikeusperusta:
— A 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését
szolgáló intézkedésekről szóló 1252/2011. (VII.21.) Korm.
határozat 2. és 3. pontjai.

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

Internet-osoite:
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
Muita tietoja: —

Tuen N:o: SA.33818 (11/XA)
Jäsenvaltio: Belgia

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle
myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Ohjelman mu
kainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä: 1 000 HUF
(miljoonaa)

Tuen enimmäisintensiteetti: 90 %

Täytäntöönpanopäivä: —

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 22 päivästä marras
kuuta 2011–31 päivään elokuuta 2012

Tuen tarkoitus: Epäsuotuisat sääolot (asetuksen (EY) N:o
1857/2006 11 artikla)

Asianomainen ala: Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja
niihin liittyvät palvelut

Alue: Vlaams Gewest
Tukiohjelman nimike tai yritykselle myönnettyä yksittäistä
tukea saaneen yrityksen nimi: Investeringen in landbouwbed
rijven
Oikeusperusta:
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 bet
reffende 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.
Maatregel 121 van het plattelandsontwikkelingsprogramma.
Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle
myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Ohjelman mu
kainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä: 50 EUR
(miljoonaa)
Tuen enimmäisintensiteetti: 38 %
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Täytäntöönpanopäivä: —
Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 19 päivästä marras
kuuta 2011–31 päivään joulukuuta 2013
Tuen tarkoitus: Maatilainvestoinnit (asetuksen (EY) N:o
1857/2006 4 artikla)
Asianomainen ala: Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja
niihin liittyvät palvelut
Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:
Vlaamse Overheid
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)
Ellips 4e verdieping
Koning Albert II-laan 35, bus 41
1030 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Internet-osoite:
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1838
Muita tietoja: —

Tuen N:o: SA.33819 (11/XA)
Jäsenvaltio: Belgia
Alue: Vlaams Gewest
Tukiohjelman nimike tai yritykselle myönnettyä yksittäistä
tukea saaneen yrityksen nimi: Vestiging van jonge landbou
wers

30.11.2011

reffende 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.
Maatregel 112 van het plattelandsontwikkelingsprogramma.
Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle
myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Ohjelman mu
kainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä: 7 EUR
(miljoonaa)
Tuen enimmäisintensiteetti: 50 %
Täytäntöönpanopäivä: —
Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 19 päivästä marras
kuuta 2011–31 päivään joulukuuta 2013
Tuen tarkoitus: Nuorten viljelijöiden aloitustuki (asetuksen (EY)
N:o 1857/2006 7 artikla)
Asianomainen ala: Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja
niihin liittyvät palvelut
Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:
Vlaamse Overheid
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)
Ellips 4e verdieping
Koning Albert II-laan 35, bus 41
1030 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Internet-osoite:
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1839

Oikeusperusta:
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 bet

Muita tietoja: —

