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DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA
Dalībvalstu paziņotās informācijas kopsavilkums par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar
Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta
piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar
lauksaimniecības produktu ražošanu
(2009/C 176/03)
Atbalsta Nr.: XA 036/08

Tīmekļa vietne:

Dalībvalsts: Itālija

http://www.provincia.bz.it/agricoltura/3112/publ/
publ_getreso.asp?PRES_ID=93488

Reģions: Provincia autonoma di Bolzano
Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņē
mēja uzņēmuma nosaukums: Criteri e modalità per la conces
sione di aiuti per l’organizzazione e l’esecuzione del servizio di
raccolta delle carcasse animali
Juridiskais pamats: Articolo 5, comma 6, della legge provin
ciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche
Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņē
mumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: —
Atbalsta shēmas gada izdevumi: EUR 1 200 000

Nodaļas vadītājs
Martin PAZELLER

Atbalsta Nr.: XA 80/08
Dalībvalsts: Itālija
Struktūrvienība: ISMEA, Istituto di servizi per il mercato agri
colo ed agroalimentare
Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņē
mēja uzņēmuma nosaukums: Agevolazioni per il subentro in
agricoltura, parte investimenti nelle aziende agricole di produ
zione primaria

Īstenošanas datums: 2008. gada 1. janvāris

Juridiskais pamats: Delibera del Consiglio di Amministrazione
per l’adeguamento degli interventi di cui al Decreto Legislativo
21 aprile 2000, n. 185, Titolo I, Capo III ai Reg. (CE) n.
70/2001 e 1857/2006

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Līdz
2013. gada 31. decembrim

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņē
mumam piešķirtā individuālā atbalsta ikgadējā kopsumma:

Atbalsta mērķis: Regulas (EK) Nr. 1857/2006 16. panta
1. punkta f) apakšpunktā norādīto izmaksu segšanai

Plānotie gada izdevumi ir aptuveni EUR 20 milj.

Atbalsta maksimālā intensitāte: 75 % un 100 %

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Piena lopu, citu liellopu, zirgu un
zirgu dzimtas dzīvnieku, kamieļu dzimtas dzīvnieku, aitu un
kazu, cūku un cūku dzimtas dzīvnieku, mājputnu un citu dzīv
nieku audzēšana

Kredītu ar atvieglotiem noteikumiem, kuru piešķir uz laiku no 5
līdz 10 gadiem (ko var pagarināt līdz 15 gadiem, taču tikai
lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē), turpmāk perio
diski atmaksā vienādās pusgada daļās.

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Piemērojamā procentu likme ir 36 % no atsauces likmes, ko
reizi mēnesī publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione provinciale agricoltura
Via Brennero 6
39100 Bolzano
ITALIA

Atbalsta maksimālā intensitāte: Atbalsts, kuru var piešķirt
uzņēmējdarbības projektu īstenošanai, ir kredīts ar atvieglotiem
noteikumiem un tiešās subsīdijas. Atmaksājamai summai
(kredīts ar atvieglotiem noteikumiem) jābūt vismaz 50 % no
piešķirtā atbalsta kopsummas.
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Ieguldījumiem lauku saimniecībās atbalsta maksimālā inten
sitāte nedrīkst pārsniegt:
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d) būvatļauju iegūšana;
e) pieslēgumu nodrošināšana, iekārtu, mašīnu un aprīkojumu
iegāde;

— 60 % no attaisnotajiem ieguldījumiem mazāk labvēlīgos
apgabalos vai teritorijās, kas minētas Regulas (EK)
Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta i), ii) un
iii) apakšpunktā, kā dalībvalstis tās noteikušas saskaņā ar
minētās regulas 50. un 94. pantu;

h) patentu un licenču iegūšana.

— 50 % no attaisnotajiem ieguldījumiem citos apgabalos.

Primārās ražošanas nozarē atbalstu var piešķirt dažādu zemes
gabalu (kas nav apbūvei paredzētā zeme) iegādei, ja šādas
iegādes izmaksas nepārsniedz 10 % no attaisnotajiem ieguldī
juma izdevumiem.

Atbalsta maksimālā summa atsevišķam uzņēmumam nedrīkst
pārsniegt EUR 400 000 jebkurā trīs finanšu gadu laikposmā
vai EUR 500 000, ja uzņēmums atrodas mazāk labvēlīgā apga
balā vai apgabalos, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1698/2005
36. panta a) punkta i), ii) un iii) apakšpunktā, kā tos noteikušas
dalībvalstis saskaņā ar minētās regulas 50. un 94. pantu.

Primārās ražošanas nozarē atbrīvojuma attiecināšanai uz šo
atbalsta shēmu par juridisko pamatu izmanto Regulas (EK)
Nr. 1857/2006 4. pantu

Ieguldījums jāveic piecu gadu laikā no jaunā lauksaimnieka
uzņēmējdarbības uzsākšanas.

f) projektēšanas pakalpojumu saņemšana;

Attiecīgā(-s) nozare(-s): Lauksaimniecība: primārā ražošana
Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Atbalstu nedrīkst piešķirt tad, ja ar to pārkāpj aizliegumus un
ierobežojumus, kas noteikti Padomes regulās par kopējā tirgus
organizācijām.

ISMEA
Juridiskā adrese:

Nedrīkst piešķirt atbalstu par šādām darbībām:
— ražošanas tiesību, dzīvnieku un daudzgadīgu augu iegāde;

Via C. Celso 6
00161 Roma RM
ITALIA

— daudzgadīgu augu stādīšana;

Galvenais birojs:

— piena vai piena produktu imitācijas vai aizstājēju produktu
ražošana

Via C. Celso 183
00161 Roma RM
ITALIA

Īstenošanas datums: Atbalsta shēma stājas spēkā no
2008. gada 18. februāra vai – jebkurā gadījumā – nākamajā
dienā pēc apstiprinājuma saņemšanas, ar kuru Komisija,
piešķirot identifikācijas numuru, apliecina, ka saņēmusi šo infor
mācijas kopsavilkumu

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: 6 gadi

Atbalsta mērķis:

Atbalstīt jaunos uzņēmējus un paaudžu maiņu lauksaimniecības
nozares uzņēmumos.

Attaisnoti ir izdevumi par šādām darbībām:

a) priekšizpēte, ieskaitot tirgus izpēti;
b) agrotehniskie pasākumi un zemes uzlabošanas darbi;
c) uzņēmējdarbības ēku iegāde vai būve;

Tīmekļa vietne:
www.ismea.it
Pievienotais valdes lēmums būs pieejams ISMEA tīmekļa vietnē.
Tiešā saikne tiks paziņota, tiklīdz tas būs iespējams
Cita informācija:
Šī atbalsta shēma ir Eiropas Komisijas 2003. gada 13. februārī
apstiprinātā valsts atbalsta N 336/2001 pielāgojums jaunajām
Kopienas regulām – (EK) Nr. 1857/2006 un (EK) Nr. 70/2001 –
attiecībā uz lauksaimniecības produktu pārstrādi un tirdzniecību.
Pielāgojumi veikti jo īpaši trijos atbalsta pasākumos: atbalsts
ieguldījumiem lauku saimniecībās un lauksaimniecības produktu
pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumos, atbalsts tehniskās palī
dzības sniegšanai un atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Komisijai tika nosūtīti šādi dokumenti:
— kopsavilkuma informācijas lapa par atbalstu ieguldījumiem
primārai lauksaimniecības produktu ražošanai Regulas (EK)
Nr. 1857/2006 nozīmē;
— kopsavilkuma lapa par atbalstu ieguldījumiem lauksaimnie
cības produktu pārstrādei un tirdzniecībai Regulas (EK)
Nr. 70/2001 nozīmē;
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— kopsavilkuma lapa par atbalsta piešķiršanu tehniskā atbalsta
nodrošināšanai Regulas (EK) Nr. 1857/2006 nozīmē;

Īstenošanas datums:

— kopsavilkuma lapa par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai Regulas (EK) Nr. 1857/2006
nozīmē.

Atbalstu var piešķirt no 1. marta un agrākais 15 dienas pēc
pieteikuma iesniegšanas.

Turklāt saskaņā ar šo shēmu atbalstu var piešķirt arī lauksaim
niecības produktu pārstrādes un tirdzniecības nozares uzņēmu
miem sniedzamā tehniskā atbalsta nodrošināšanai – saskaņā ar
Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par de minimis atbalstu, kā arī
ieguldījumiem lauku tūrismā – arī saskaņā ar Regulu (EK)
Nr. 1998/2006

Atbalstu var piešķirt ar īstenošanas lēmumu. Šos lēmumus
izstrādā ik gadu. Īstenošanas lēmuma projekts vēl ir jāizstrādā,
un tajā ir jāparedz “pārtraukšanas noteikums”.
Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Atbalstu var
piešķirt laika periodā līdz 2008. gada 31. decembrim.

Ģenerāldirektors
Salvatore PETROLI

Atbalsta mērķis:

Atbalsta Nr.: XA 88/08

Vlaams Varkensstamboek (VVS) ir atzīta bezpeļņas asociācija, kas
uztur ciltsgrāmatas dažādām cūku sugām. Tā norāda, ka
izmantos atbalstu, lai segtu administratīvās izmaksas saistībā
ar ciltsgrāmatu izveidošanu un uzturēšanu, dzimšanas un cilts
koka informācijas ievadīšanu datubāzē un zootehnisko un
šķirnes sertifikātu izgatavošanu un izsniegšanu.

Dalībvalsts: Beļģija
Reģions: Vlaanderen
Atbalsta shēmas nosaukums/individuālā atbalsta saņēmēja
uzņēmuma nosaukums: Vlaams Varkensstamboek vzw

VVS arī veic pārbaudes, lai noteiktu šķirnes lopu ģenētisko
kvalitāti vai produktivitāti. Tiek veiktas trīs veidu pārbaudes:
1) auglība;

Juridiskais pamats:

2) nobarošanas spēja un nokaušanas kvalitāte;
3) produktivitāte augšanas un gaļas īpatsvara izteiksmē.

Decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitga
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begro
tingsjaar 2008
Koninklijk besluit van 2 september 1992 betreffende de verbe
tering van fokvarkens
Ministerieel besluit van 3 september 1992 betreffende de verbe
tering van de fokvarkens
Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņē
mumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma:
EUR 457 000
Atbalsta maksimālā intensitāte:
Līdz 100 %, lai segtu administratīvās izmaksas saistībā ar cilts
grāmatu izveidošanu un uzturēšanu.
Līdz 70 % no izmaksām par trešo personu vai to uzdevumā
veiktiem testiem, lai noteiktu lauksaimniecības dzīvnieku ģenē
tisko kvalitāti vai produktivitāti, izņemot pārbaudes, ko veic
ganāmpulka īpašnieks, un kārtējās piena kvalitātes pārbaudes.

Atbalstu piešķir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1857/2006
16. pantu, un tas atbilst šā panta nosacījumiem.
Regulas 16. panta 1. punkta a) apakšpunkts: atbalsts līdz 100 %,
lai segtu administratīvās izmaksas saistībā ar ciltsgrāmatu izvei
došanu un uzturēšanu.
Regulas 16. panta 1. punkta a) apakšpunkts: atbalsts līdz 70 %
no izmaksām par trešo personu vai to uzdevumā veiktiem
testiem, lai noteiktu lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko kvali
tāti vai produktivitāti, izņemot pārbaudes, ko veic ganāmpulka
īpašnieks un kārtējās piena kvalitātes pārbaudes.
Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Lopkopība
Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:
Departement Landbouw en Visserij
Duurzame Landbouwontwikkeling
Ellips, 6e verdieping
Koning Albert II laan 35, bus 40
1030 Brussel
BELGIË
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Tīmekļa vietne:

29.7.2009.

Atbalsta mērķis:

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/
eu.html
Cita informācija: —

Galvenais mērķis
Piešķirt atbalstu par pasākumiem, kas saglabā un uzlabo rakstu
rīgo ainavu un nozīmīgus West Wight apgabala kultūrvēsturiskus
objektus.

Ģenerālsekretārs
Jules VAN LIEFFERINGE

Veicināt West Wight apgabala ainavas izmantošanu un izpratni
par to, kā arī bioloģisko daudzveidību un kultūras mantojumu.
Atbalsta Nr.: XA 415/08
Atbalstu izmaksās saskaņā ar 5. pantu (Tradicionālo kultūrvēs
turisko ainavu un ēku saglabāšana).

Dalībvalsts: Apvienotā Karaliste
Reģions: England

Atbalstu par dabas vides saglabāšanu un uzlabošanu piešķirs
saskaņā ar EK Regulas 1857/2006 4. pantu.

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņē
mēja uzņēmuma nosaukums: West Wight Landscape Partnership
Through the eye of the Needles Scheme
Juridiskais pamats: The National Heritage Act 1997
Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņē
mumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma:

2008. gada decembris–2009. gada
marts

GBP 415 000

2009. gada aprīlis–2010. gada
marts

GBP 610 395

2010. gada aprīlis–2011. gada
marts

GBP 691 666

2011. gada aprīlis–2012. gada
marts

GBP 12 446

Kopā

GBP 1 729 507

Atbalsta maksimālā intensitāte: 100 %, ja atbalstu piešķir ar
ražošanu nesaistītu kultūrvēsturisku objektu saglabāšanai
saskaņā ar 5. pantu. Tomēr atbalsta maksimālo likmi samazina
atbilstoši likmei, kas noteikta Komisijas Regulas (EK)
Nr. 1857/2006 5. pantā, ja atbalstu piešķir ražošanas objektiem.

Attiecīgā(-s) nozare(-s):
Lauksaimniecība
Shēma attiecas uz uzņēmumiem, kas aktīvi darbojas lauksaim
niecības produktu ražošanā. Atbilstīgajiem uzņēmumiem jābūt
“maziem vai vidējiem uzņēmumiem”, tas nozīmē, ka saņēmēji
(pretstatā pakalpojumu sniedzējiem) var būt uzņēmumi, kuros ir
nodarbināti ne vairāk kā 250 darbinieki, un to gada apgrozī
jums nedrīkst pārsniegt EUR 50 miljonus vai EUR 43 miljonus
gada pārskata ekvivalentā, kā arī tie nedrīkst piederēt citiem
uzņēmumiem par vairāk kā 25 %. Visas apakšnozares ir tiesīgas
uz visa veida atbalstu, izņemot atbalstu tādu produktu ražošanai
un tirdzniecībai, ar kuriem atdarina vai aizstāj pienu un piena
produktus.
Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:
Heritage Lottery Fund (HLF)
South East Regional Office
7 Holbein Place
London
SW1W 8NR
UNITED KINGDOM
Oficiālā par atbalsta shēmu atbildīgā iestāde ir:

Īstenošanas datums: Pieteikumus shēmai var iesniegt no
2008. gada 10. decembra.
Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Shēma sāk
darboties 2008. gada 10. decembrī vai dienā, kad Komisija
ievieto Komisijas tīmekļa vietnē sīku informāciju par shēmu.
Tā beigs darboties 2012. gada 31. martā. Pēdējo maksājumu
veiks 2012. gada 31. martā.

Isle of Wight Council
Floor 3
County Hall
Newport
(Isle of Wight)
PO30 1UD
UNITED KINGDOM
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Organizācija, kas īsteno shēmu:
Isle of Wight Council
Floor 3
County Hall
Newport
(Isle of Wight)
PO30 1UD
UNITED KINGDOM
Tīmekļa vietne:
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Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņē
mēja uzņēmuma nosaukums: Gewährung von Beihilfen nach
der Satzung der Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern
Juridiskais pamats: Satzung der Tierseuchenkasse von Mecklen
burg-Vorpommern über die Gewährung von Beihilfen für das
Jahr 2009 -Beihilfesatzung- (dokumenta projekts vēl nav publi
cēts).
Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņē
mumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: 2,49
miljoni EUR

http://www.westwight.org/WWLP%20State%20Aid%20
Submission_201008.doc

Atbalsta maksimālā intensitāte: Ne vairāk kā 100 %

Pieejama arī Apvienotās Karalistes centrālā tīmekļa vietne par
valsts lauksaimniecības atbalstu

Īstenošanas datums: No dienas, kad Komisija publicē shēmu
internetā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1857/2006 20. panta 1.
punktu, bet ne agrāk kā 2009. gada 1. janvārī.

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Līdz 2009.
gada 31. decembrim

Cita informācija:
Papildu un sīkāka informācija par atbilstību shēmai un tās notei
kumi atrodami iepriekš minētajās tīmekļa vietnēs.
The West Wight Landscape Partnership Through the eye of the
Needles Scheme sniedz arī atbalstu uzņēmumiem, kas nenodar
bojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu un pārstrādi un
tirdzniecību, valsts atbalsta apstiprināšana notiek saskaņā ar
EK Regulu Nr. 1998/2006 un NN 11/2002 (National Heritage
Memorial Fund).

Atbalsta Nr.: XA 433/08

Atbalsta mērķis: Dzīvnieku
Nr. 1857/2006 10. pants).

slimības

(Regulas

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): A104 – Dzīvnieku audzēšana
Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:
Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern
Anstalt des Öffentlichen Rechts
Behördenzentrum Block C
Neustrelitzer Strasse 120
17033 Neubrandenburg
DEUTSCHLAND
Tīmekļa vietne:

Dalībvalsts: Vācija

http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=5215

Reģions: Mecklenburg-Western Pomerania

Cita informācija: —

(EK)

