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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
(2011/C 349/06)
Támogatás sz.: SA.33768 (11/XA)

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Tagállam: Magyarország

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

Régió: Hungary

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: MFB Fagykár 2011.
Forgóeszköz Hitelprogram

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

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

Internetcím:
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
Egyéb információ: —

Támogatás sz.: SA.33818 (11/XA)
Tagállam: Belgium

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A program keretében előirányzott teljes éves költség
vetési összeg: 1 000 millió HUF

Maximális támogatási intenzitás: 90 %

Végrehajtás időpontja: —

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2011. november 22-től 2012. augusztus 31-ig

A támogatás célja: Kedvezőtlen éghajlati jelenségek (Az
1857/2006/EK rendelet 11. cikke)

Érintett ágazat(ok): Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgaz
dálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

Régió: Vlaams Gewest
A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Investeringen in landbo
uwbedrijven
Jogalap:
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.
Maatregel 121 van het plattelandsontwikkelingsprogramma.
A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A program keretében előirányzott teljes éves költség
vetési összeg: 50 millió EUR
Maximális támogatási intenzitás: 38 %
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Végrehajtás időpontja: —
A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2011. november 19-től 2013. december 31-ig
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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.

A támogatás célja: Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott
beruházás (Az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke)
Érintett ágazat(ok): Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgaz
dálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Vlaamse Overheid
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)
Ellips 4e verdieping
Koning Albert II-laan 35, bus 41
1030 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Internetcím:
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1838
Egyéb információ: —

Támogatás sz.: SA.33819 (11/XA)
Tagállam: Belgium
Régió: Vlaams Gewest
A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Vestiging van jonge
landbouwers

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A program keretében előirányzott teljes éves költség
vetési összeg: 7 millió EUR
Maximális támogatási intenzitás: 50 %
Végrehajtás időpontja: —
A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2011. november 19-től 2013. december 31-ig
A támogatás célja: Fiatal mezőgazdasági termelők tevékeny
ségének megkezdése (Az 1857/2006/EK rendelet 7. cikke)
Érintett ágazat(ok): Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgaz
dálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Vlaamse Overheid
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)
Ellips 4e verdieping
Koning Albert II-laan 35, bus 41
1030 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Internetcím:

Jogalap:

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

Egyéb információ: —

